Historisch Nieuws

Vernieuwde studiezaal
Streekarchief Gooi & Vechtstreek
Na een grondige verbouwing is de studiezaal van het
Streekarchief sinds half februari weer geopend voor
publiek. De ruimte werd vergroot en het meubilair
vernieuwd. Belangrijkste aanleiding voor de verbouwing was dat voortaan het bouwtekeningenarchief behorend bij de bouwvergunningen van de gemeente
Hilversum, daterend vanaf 1893 tot heden, op de studiezaal ter inzage wordt aangeboden. De bouwtekeningen van vóór 2001 staan op film, de tekeningen van
2001 en jonger zijn digitaal te raadplegen.
Daarvoor was het nodig nogal wat apparatuur en vele
laden met microfilms op de studiezaal te plaatsen op
zo’n manier dat andere activiteiten niet teveel hinder
zouden ondervinden. Voor genealogen is nu een afzonderlijk deel van de studiezaal ingericht waar zij de
microfilms van burgerlijke stand en bevolkingsregis-
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ters kunnen raadplegen. Andere bezoekers die de archieven en collecties raadplegen doen dat in het nieuwe deel van de studiezaal. De inventarissen van een
groot aantal archieven en de bibliotheekcatalogus zijn
middels PC’s te raadplegen. Een andere belangrijke
verbetering van de dienstverlening is dat personeel
van het Streekarchief voortaan continu aanwezig is in
de studiezaal in plaats van achter een balie.
Het Streekarchief is gehuisvest in het souterrain van
het kantoorgebouw Oude Enghweg 23. Openingstijden: maandag 9.00-13.00 uur (’s middags gesloten),
dinsdag - vrijdag 9.00-17.00 uur.
Telefoon: 035-6292646. Fax: 035-6292505. E-mail:
sagv@hilversum.nl
De geheel vernieuwde studiezaal van het Streekarchief. Medewerker Gijs Boon (rechts) geeft een bezoeker uitleg over
een tekening uit het Bouwvergunningenarchief.
(foto E.J. Pelgrim)

Van het Bestuur

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26
maart 2002
Rond acht uur opent de voorzitter, Erik van den Berg,
de algemene ledenvergadering.
Na de opening verwijst de voorzitter naar de laatst uitgekomen Eigen Perk met daarin de vermelding van het
overlijden en een terugblik op het leven van twee markante Hilversummers, de heren J. Boot en F. Renou.
Na deze verwijzing verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan en een ogenblik stilte in acht te nemen.
Hierna wordt overgegaan naar de agendapunten zoals
vermeld in Eigen Perk 2002-1.
Mededelingen en ingekomen stukken
Verhinderd zijn: Bram van der Schuyt (eindredacteur
van ons tijdschrift) en Joke Ubbink-van Andel (bestuurslid).
Er zijn ingekomen stukken.
Verslag van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2001
Geen opmerkingen en goedgekeurd.
Jaarverslag van de secretaris
Een aanpassing: onder het hoofdstuk bestuur (aandachtstreepje 6), EP 01-04 (themanummer “Over ’t
Spoor”) moet zijn EP 00-04.
Verder geen opmerkingen en onder dankzegging
goedgekeurd.
Verslag van de penningmeester
Bij aanvang van de vergadering hebben alle aanwezigen een kopie van de balans per 31-12-2001, de resultatenrekening 2001 en de begroting 2002 ontvangen.
Geen van de aanwezigen heeft vragen of opmerkingen
op dit verslag.

Verslag kascommissie.
Na het voorlezen van de verklaring van de kascommissie, de heren J.F. Bierhorst en P.M. Vrijlandt, gaan
de aanwezigen bij acclamatie akkoord met het voorstel de penningmeester décharge te verlenen.
Benoeming nieuwe kascommissie
De heer R. de Jong zal de, statutair, aftredende heer
P.M. Vrijlandt opvolgen.
Jaarrede van de voorzitter
De volledige tekst kunt u vinden elders in dit nummer.
Verder vermeldt de voorzitter, dat het door de heer Engel geschreven boek over de ’s-Gravelandseweg bewerkt
wordt door de heer Van der Schuyt en vermoedelijk voor
het eind van het jaar gepubliceerd zal worden.
De brochure over de Hilversumse kerken zal tijdens de
volgende ledenavond beschikbaar zijn. De heren Anton Smets en Henk Dirkx, beide lid van de werkgroep
monumentenzorg, zullen dan ook de lezing verzorgen over dit onderwerp.
Rondvraag en sluiting
Geen punten voor de rondvraag, waarna de voorzitter
de vergadering sluit.
Henk Lammers

Overzicht leden per 31-12-2001:
Aantal gewone leden
Gezinsleden
Totaal aantal leden

1014
17
1031
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Jaarrede van de voorzitter
Aan het millennium zijn we al weer ruim een jaar gewend en met de euro beginnen we ook al aardig vertrouwd te raken, alhoewel ik persoonlijk (maar misschien heeft u daar ook nog last van) steeds goed moet
zoeken als ik muntgeld uitgeef.
Ook aan de nieuwe uitgave van het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk zijn we al weer aardig gewend en het bestuur heeft het besluit genomen, dat dit
zo blijft (met de kanttekening dat het aantal leden niet
drastisch mag dalen!).
Vorig jaar om deze tijd heb ik enkele voornemens van
het bestuur genoemd:
– een nieuwe folder van onze Historische Kring “Albertus Perk”: die is er gekomen
– nieuwe advertenties voor het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk: ook dat is gelukt.
– een statuut i.v.m. goede afspraken tussen bestuur
en redactie: ook dat is rond
I.v.m. dit laatste kan ik u meedelen, dat er een wijziging in de redactie van het tijdschrift Eigen Perk tot
stand is gekomen: Bram van der Schuyt (helaas vanavond niet aanwezig) heeft zijn plaats van eindredacteur overgedragen aan Eddie de Paepe en tevens zijn
de taken van de redactieleden onderling goed verdeeld. Bram blijft wel deel uitmaken van de redactie.
Ik vraag uw aandacht voor het artikel in de laatste uitgave van Eigen Perk: “Enige notities over ons verenigingsbeleid”. Onze penningmeester, Bob Wolfrat, heeft
het afgelopen jaar i.v.m. het financiële beleid bij het bestuur een stuk op tafel gelegd. Deze notitie heeft gaande de rit het etiket ‘verenigingsbeleid’ gekregen. Ik ben
erg blij dat Bob hiermee gekomen is. Na meerdere besprekingen in het bestuur is het een degelijke notitie geworden, waarmee we ‘voor de dag’ kunnen komen. Ik
beveel deze notitie graag onder uw aandacht aan!
De verkiezingen zijn achter de rug. De ene partij heeft
wat meer en de andere partij heeft wat minder verloren. Daardoor zijn er ook partijen, die raadszetels gewonnen hebben. Op dit moment zijn er nog steeds
collegeonderhandelingen aan de gang en het ziet er
naar uit, dat het oude college doorgaat n.l. Leefbaar
Hilversum met CDA en PvdA.
Ik hoop van harte, dat dit college ook aandacht zal hebben voor de cultuur van Hilversum. De geluiden over een
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theater in Hilversum (zal het Gooiland blijven of wordt
het de voormalige AVRO-studio?) en de nieuwe aanbouw
en verbouwing van het Goois Museum (de besluitvorming hierover duurt wel erg lang!) maken mij echter niet
bepaald vrolijk, maar de tijd zal het leren! Ook mag ik
hopen, dat het nieuwe college aandacht blijft houden
voor de historie van Hilversum!
In het kader van de onderhandelingen is er door Hilversum, Pas Op! en de Historische Kring “Albertus Perk” een
gezamenlijke brief uitgegaan naar de heer Nagel, formateur van een nieuw college, maar ook naar alle politieke partijen. In deze brief vragen wij aandacht voor een
aantal zaken op het terrein van de historie van Hilversum
in de hoop, dat deze punten meegenomen zullen worden in de onderhandelingen voor een nieuw coalitie.
U ziet: het bestuur zit niet stil en is voortdurend bezig
om een ‘vinger aan de pols te houden’.
Tot slot vraag ik uw aandacht voor een stukje in het tijdschrift Eigen Perk over het lustrum in 2005. Dat lijkt nog
ver weg, maar uit ervaring weten we dat het traject op
tijd uitgezet moet worden. U kunt een onderwerp voor
het lustrum in het jaar 2005 bij de secretaris indienen.
Misschien komt er n.a.v. dat onderwerp wel weer een
tentoonstelling in het ‘vernieuwde’ Goois Museum en
ik hoop van harte, dat er dan ook weer een boek zal verschijnen. Enkele onderwerpen zijn al genoemd, maar
u kunt uw inzending nog indienen.
Het huidige bestuur is naar mijn mening een prima
team en ik weet zeker, dat ik ook namens de andere
bestuursleden spreek: wij doen het voor u en nog
steeds met erg veel plezier!
Erik van den Berg

Jaarverslag 2001 van de penningmeester van Hilversums Historische Kring “ALBERTUS PERK”
BALANS PER 31 DECEMBER 2001
ACTIVA:
Voorraad boeken en publikaties
Vorderingen, w.o. rente
Postbank
Totaal der activa
PASSIVA:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
Archief-ontsluiting
Computer-aanschaf
Eigen Perk-exploitatie
Huisvesting
Lustrumviering
Publikatiefonds

31 december 2000
ƒ
ƒ
500
5.800
37.837
44.137

31 december 2001
ƒ
ƒ
500
1.062
39.676
41.238

4.727

3.754

2.000
6.000
5.000
5.000
2.000
5.000

2.000
6.000
6.000
5.000
4.000
5.000
25.000
6.138
8.272
44.137

Vooruitontvangen contributies
Verschuldigde kosten
Totaal der passiva

28.000
708
8.776
41.238

RESULTATENREKENING 2001 en BEGROTING 2002
BATEN:
Contributies
Verkoop boeken, etc.
Advertenties
Subsidie Gemeente
Overige baten

2000
ƒ
30.133
5.446
2.250
1.500
2.149

Totaal der baten

41.478

LASTEN:
Hist.tijdschr.Eigen Perk
Ledenavonden
Inkoop boeken,etc.
Toev.bestemm.res.
Lustrumviering
Adm./secretariaat
Algemene kosten
Bestuurskosten
Ledenwerving/adm.
Totaal der lasten
RESULTAAT:

Begroting ’01
ƒ
30.000
2.500
7.000
1.500
1.000

2001
ƒ
31.389
4.299
7.400
1.500
1.378

2001
\
14.244
1.951
3.358
681
625

Begroting ’02
\
14.500
1.400
3.400
700
500

42.000

45.966

20.858

20.500

25.758
2.173
4.298
3.628
1.007
780
1.241
1.397
0

30.100
3.000
2.000
3.000
0
1.000
1.050
1.000
1.500

28.291
3.558
2.136
3.000
0
1.752
473
2.813
1.317

12.837
1.615
969
1.361
0
795
214
1.276
598

13.900
1.600
1.100
1.400
0
800
300
700
700

40.282

42.650

43.340

19.666

20.500

1.196

–650

2.626

1.193

0

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 27 februari 2002 de financiële administratie over het boekjaar 2001 steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde Balans per 31 december 2001, sluitende met een algemene reserve van ƒ3.754, alsmede de Resultatenrekening over 2001, sluitende met een positief resultaat van ƒ2.626, zijn akkoord bevonden.
De Commissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het boekjaar 2001.
Hilversum, 27 februari 2002.

Was getekend: J.F. Bierhorst en ir. P.M. Vrijlandt
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