
     JAARVERSLAG  
 VAN D E STAD EN LANDE STICHTING OVER 2010. 
   
====================================================== 
 
1.O ALGEMEEN: 
 
In dit jaar werd er  6 x  vergaderd en wel op: 
8 februari, 19 april, 21 juni, 16 augustus, 22 oktober en 10 december 2010. 
 
 BESTUUR: 
 
Per 31 december 2010  betond het bestuur uit: 
 
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 
Mevrouw K. Heerschop   bestuurslid 
E. van Mensch    bestuurslid (ingaande 21 juni 2010)  
 
Adviseur van de Stichting:  
A. Medema 
 
2.0 ACTIVITEITEN: 
 
2.1 ARCHIEFZAKEN: 
 
Aan bureau Sterken werd opdracht gegeven tot ontzuring van de op basis van een door het 
bureau ingesteld onderzoek daarvoor in aanmerking komende archiefstukken.  Gelijktijdig 
ontving het bureau opdracht tot restauratie van een groot aantal archivalia, die door het bureau 
daarvoor zijn geïnventariseerd.  Bij de Rabobank werd een verzoek ingediend om in 
aanmerking te komen voor een financiële bijdrage in de kosten van  deze beide opdrachten.    
 
 
2.2 EMIL LUDEN BIJEENKOMST. 
 
De Emil Luden bijeenkomst werd dit jaar gehouden op 23 april 2010. Onder grote 
belangstelling werd de Emil Luden penning (met oorkonde) tijdens deze bijeenkomst  
uitgereikt  aan dhr. Ed van Mensch. De lezing werd op deze avond verzorgd door de heer H. 
Michielse met als onderwerp: "De opkomst en ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters 
in Naarden en de regio ca. 1400 -1579". 
  
 
2.3.  BIJEENKOMST PRESENTATIE BOEK ANTON KOS.   
 
Op 16 september 2010 had in de Grote Kerk te Naarden de presentatie plaats van het boek, 
getiteld "Van Marken tot Meenten", de officiële publicatie van zijn proefschrift, dat tot zijn 
promotie  heeft geleid.   
 



 
2.4. ACTIVITEITEN IN KADER DOELSTELLING. 
 
Ook in dit verslagjaar werd het streven om de doelstelling van de Stichting nog meer tot 
uitdrukking te brengen met enkele bijzondere opdrachten aan dhr. A. Kos bevestigd. 
Genoemd moeten worden in dit kader: de zogenaamde reizende tentoonstelling en de nog 
verder uit te werken portrettengalerij.  Het ligt in de bedoeling de reizende tentoonstelling, 
bestaande uit een aantal archeologische voorwerpen en de op panelen gegeven toelichting,   
aan te bieden aan de Gooise gemeenten, musea en eventueel Historische kringen. Er wordt 
van uitgegaan, dat de datum waarop hiermede gestart zal worden in april 2011 zal zijn. 
      
 
2.5. HERPLAATSING MONUMENT H. SMIT. 
 
Na kennisneming  van een door de heer de Gooijer overhandigde notitie, waarin het incident 
met de door geweerschoten omgekomen erfgooier Hendrik Smit wordt beschreven, wordt 
besloten  het initiatief te nemen om te komen tot herplaatsing  van het te zijner nagedachtenis  
destijds vervaardigde van de oorspronkelijke plaats verwijderde monument.  
 
 
2.6.  EIGEN WEBSITE. 
 
Na het besluit tot het opzetten van een eigen Website, waarvoor opdracht werd gegeven aan 
dhr. Schaapherder te Laren, werd door dhr van Mensch  op basis van het door eerstgenoemde 
gedane voorstel met voortvarendheid aan de verdere uitwerking gestalte gegeven. Als 
domeinnaam werd gekozen voor "www.erfgooiers.com". Door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds werd een financiële bijdrage van € 3.000,- in de aan het opzetten verbonden 
kosten  toegekend.    
 
3.0. FINANCIȄN. 
 
Het verslagjaar leverde een positief resultaat  op van € 1.392,30, waardoor de algemene 
reserve kon worden verhoogd tot € 14.011,20.  
Hierbij kan nog worden vermeld, dat de Rabobank in de kosten van restauratie van een aantal 
portretten, kaarten e..d. een bijdrage verleende van € 6.000,-, waarvoor op 15 juni 2010 
symbolisch een cheque werd overhandigd.  
 
5.0  SLOTOPMERKING: 
 
Op zich mag 2010 worden gezien als een vruchtbaar jaar, dat een aantal initiatieven heeft 
opgeleverd, waardoor de doelstelling van de Stichting in meerder opzicht wordt benadrukt.  
 
Huizen, 2 mei 2011. 
 
 
E. J. Boeters, secretaris. 


