
     JAARVERSLAG  
 VAN D E STAD EN LANDE STICHTING OVER 2012. 
   
================================================================ 
 
1.O ALGEMEEN: 
 
In dit jaar werd er  7 x  vergaderd en wel op: 
9 januari, 16 april, 4 juni, 10 september, 22 oktober, 26 november en 10 december 2012. 
 
 BESTUUR: 
 
Op 31 december 2012  was de samenstelling van het bestuur als volgt:                                   
Dr. F. J. L. van Dulm                voorzitter 
E. J. Boeters      secretaris 
Vacature               penningmeester 
A. H. F. de Boer    bestuurslid 
H. Borssen     bestuurslid 
F. J. J. de Gooijer     bestuurslid 
Mevrouw H. C. Heerschop   bestuurslid 
E. van Mensch    bestuurslid   
 
Adviseur van de Stichting:  
A. Medema 
 
2.0 ACTIVITEITEN: 
 
2.1  EMIL LUDEN BIJEENKOMST. 
 
In samenwerking met de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging van Vrienden van het 
Gooi en het Goois Natuurreservaat werd op 20 april 2012 de Emil Luden penning (met 
oorkonde) toegekend aan de heer J.V.M. (Jan) Out.   
Prof. Dr. G. Schutte hield de lezing, onder de titel “Over protestant en katholiek worden. 
Misverstanden over en weer””.:  
  
 
2.2.  REIZENDE TENTOONSTELLING.. 
 
Na de officiële opening in het Gewestkantoor werden de zes bannieren ten toon gesteld op 
diverse plaatsen in het Gooi, zoals het Erfgooiersollege in Huizen, gemeenten Eemnes, 
Bussum en Naarden evenals in de bibliotheek van Hilversum en in die van Huizen. ,  
 
2.3. HERPLAATSING MONUMENT H. SMIT. 
 
De door de gemeente Blaricum wenselijk geachte wijziging van het bestemmingsplan, 
betrekking hebbende op het grondgebied waar het monument definitief geplaatst gaat worden, 
had eerst in begin 2013 door de gemeenteraad vastgesteld, zodat plaatsing van het monument 
nog niet mogelijk was. Wel werd over de tekst van de plaquette overeenstemming bereikt en 
kon met de familie Smit een financiële regeling voor verdeling van de kosten worden 
getroffen.  .  
 
 



2.4   ARCHE0LOGISCHE VOORWERPEN. 
 
De collectie werd in dit jaar overgebracht naar het depot voor bodemvondsten in Wormer, 
maar de formele, officiële overdracht werd uitgesteld tot 2013. 
  
2.5. VERNIEUWING ERFGOOIERSROUTE. 
   
Met het Regionaal Bureau voor Toerisme werd overeenstemming bereikt over de realisatie 
van de (vernieuwde) erfgooiersroute. Voor internetgebruikers komt de route op 
www.routeyou.com en de bewegwijzering wordt weer hersteld. Resultaat worden verwacht in 
2013. 
 
2.6 .  PORTRETTENGALERIJ. 
 
De opzet om te komen tot een portrettengalerij heeft in dit verslagjaar volop aandacht 
gekregen, waarbij diverse aspecten aan de orde kwamen. Te denken valt aan de vraag: wie 
komen er voor in aanmerking, -Mannen of ook vrouwen, ook kinderen misschien ??  
Op basis van de gevoerde discussie wordt besloten naast vroegere erfgooiers, ook nog in 
leven zijnde erfgooiers in de galerij te vereeuwigen, maar ook hun nazaten, vrouwen en 
kinderen. Over de plaats waar de tentoonstelling zou moeten worden gehouden wordt in 
eerste instantie gedacht aan het Singer te Laren. Daarnaast kwamen er organisatorische 
problemen aan de orde, die in laatste instantie konden worden opgelost.  
 
 
3.0. FINANCIȄN. 
 
Dankzij de renteopbrengst ad € 948,47 op de bedrijfsspaarrekening bij de RaBobank leverde 
dit verslagjaar een batig saldo op van € 365,51, welk bedrag aan de algemene reserve werd 
toegevoegd 
 
4.0  SLOTOPMERKING: 
 
Op een aantal punten werd  aan de doelstelling van de Stichting in dit verslagjaar weer volop 
aandacht besteed. De Emil Luden-bijeenkomst wordt langzamerhand een traditie, de reizende 
tentoonstelling heeft op succesvolle wijze een tour door het Gooi gemaakt en de 
totstandkoming van de portrettengalerij lijkt de geest van Stad en Lande  te doen herleven.  
 
Huizen, 9 april 2013 
 
 
E. J. Boeters, secretaris. 


