
     JAARVERSLAG  
 VAN D E STAD EN LANDE STICHTING OVER 2008  
================================================================== 
 
1.O ALGEMEEN: 
 
In dit jaar werd er  6 x  vergaderd en wel op: 
13 februari,  16 april,  4 juni, 13 augustus, 15 oktober en 19 november. 
 
 BESTUUR: 
 
Op  31 december 2008 werd het bestuur gevormd door: 
Drs. F. J. L. van Dulm                voorzitter 
E. J. Boeters      secretaris 
Mevrouw  I. Posthumus Meyjes-Six             penningmeester 
A. H. F. de Boer    bestuurslid 
H. Borssen     bestuurslid 
F. J. J. de Gooijer     bestuurslid 
 
Adviseurs van de Stichting:  
H. C. Majoor   
A. Medema 
 
Op 19 november 2008 had de formele benoeming van Mevrouw I. Posthumus Meyjes-Six tot  
penningmeester plaats (in de vergadering van 16 april 2008 had het bestuur al ingestemd met 
deze benoeming).  
Eind december 2008 laat dhr. Majoor weten, dat hij zich genoodzaakt ziet om zijn 
adviseurschap van de Stichting te beëindigen. Oorspronkelijk als bestuurslid, welke functie 
hij door zijn verhuizing naar Eemnes moest opgeven, heeft hij zich sindsdien als adviseur van 
de Stichting zeer actief en betrokken getoond, waarvoor hem veel dank is verschuldigd, 
hetgeen bij een persoonlijk bezoek tot uitdrukking is gebracht. . 
   
2.0 ACTIVITEITEN: 
 
ARCHIEFZAKEN: 
 
Na de afronding van de inventarisatie werd in dit verslagjaar aandacht besteed aan de 
verfilming; in het vorige verslagjaar was al besloten om over te gaan tot scanning en 
digitaliseren van het archief. Gestreefd wordt als vervolg daarop tot het tot stand brengen van 
een eigen Website, waarvoor in 2009 de nodige initiatieven zijn genomen. Voor de financiële 
afwikkeling van de conservering e.d. zie hierna onder het kopje “FINANCIËN”. Op basis van 
het door V.H.I.C. opgestelde schaderapport werd besloten aan bureau Sterken opdracht te 
geven tot restauratie van de beschadigde voorwerpen. Eveneens besloot het bestuur na enige 
oriëntatie dit bureau opdracht te verlenen tot ontzuring van de archivalia. 
 
 



SPONSORING TENTOONSTELLING: 
 
Voor de in museum Hilversum gehouden tentoonstelling “De Boer Op. Erfgooiers, Inrichters 
van het Landschap” werd naast de uitlening van diverse kaarten e.d.,  een subsidiebedrag 
toegekend van € 2.500,-. 
 
3.0.  BELEIDSPLAN 2008 – 2010. 
 
Het voor de jaren 2008 – 2010 uitgewerkte beleidsplan werd na voorafgaande ampele 
discussie op 19 november 2008 definitief vastgesteld. (op basis van dit plan besloot de 
Belastingdienst - brief van 7 april 2009 - de Stichting aan te merken als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
 
4.0.  EMIL LUDEN BIJEENKOMST.   
   
Voor de in het kader van de Emil Luden bijeenkomst uit te reiken Emil Luden prijs stelde de 
daarvoor ingestelde commissie voor Prof. Leupen daarvoor in aanmerking te laten komen, 
met welke keuze de bes 
turen van respectievelijk de Stichting, T.V.E. en de Vrienden van het Gooi zich konden 
verenigen. (De uitreiking vond plaats op 24 april 2009).    
Het Emil Luden reglement werd op basis van de intussen tot stand gekomen samenwerking 
tussen de Stichting en T.V.E. en de Vrienden, aangepast. De inmiddels nog wat nader  
 uitgewerkte versie zal nog ter goedkeuring aan beide laatstgenoemde organisaties worden 
voorgelegd.                                       
  
5.0.  FINANCIËN: 
 
Dit jaar leverde een nadelig saldo op van € 738,13, dat ten laste van de algemene reserve werd 
gebracht, waardoor deze per 31 december 2008 €  11.868,64 bedroeg. .   
De reserve t.b.v. inventarisatie en verfilming daalde tot € 22.612,19.  
 
Na afronding van het conserveringsproject werd op basis van de eindverantwoording 
vastgesteld, dat uiteindelijk t.a.v. de verfilming/digitalisering een netto resultaat kon worden 
geboekt van € 5.722,79 en t.a.v. het onderdeel inventarisatie € 14.114,48.  
 
6.0  SLOTOPMERKING: 
 
Met enige voldoening kan worden opgemerkt, dat het conserveringsproject in dit verslagjaar 
kon worden afgerond en de aandacht zich nu kan richten op de afronding van de digitalisering 
en mogelijk als sluitstuk de eigen Website.   
 
 
Huizen, 2 oktober 2009. 
 
 
E. J. Boeters, secretaris. 


