
       JAARVERSLAG    
        VAN DE STAD EN LANDE STICHTING OVER 2013 
 

1.0 ALGEMEEN: 
 

Het bestuur kwam in dit jaar 7x bijeen en wel op 4 februari, 25 februari, 22 april,  
3 juni, 8 augustus, 27 september en 28 oktober2013. 

 
2.0 BESTUUR:  

 
 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2013: 
 Dr. F. J. L. van Dulm   voorzitter 
 E. J. Boeters     secretaris 
 A. Veerman     penningmeester 

Mevrouw H. C. Heerschop  bestuurslid 
 A. H. F. De Boer    bestuurslid 
 H. Borssen     bestuurslid 
 F. J. J. de Gooijer    bestuurslid 
 E. E. van Mensch    bestuurslid 
 
 Adviseur van de Stichting: A. Medema 
 
 De benoeming van de heer Veerman tot penningmeester had plaats op 3 juni 2013. 
 
3.0 ACTIVITEITEN: 
 
3.1 EMIL LUDEN BIJEENKOMST: 

 
Op 19 april 2013 werd de Emil Luden prijs toegekend aan dhr. Jelle Harder. 
 

3.2 OVERDRACHT ARCHEOLOGISCHE VOORWERPEN: 
 
Op 28 maart 2013 had de overdracht van de in het bezit van de Stichting en tot dan 
in Hilversum ondergebrachte archeologische voorwerpen plaats aan het Museum 
Bodemvondsten van de provincie Noord-Holland. Bij afzonderlijke overeenkomst 
werden de 4 fragmenten van de stenen tafel (oorspronkelijk geplaatst op de 
Tafelberg) in bruikleengeving overgedragen aan museum Hilversum. 
 

3.3 OVERLEG TENTOONSTELLING PORTRETTENGALERIJ: 
 

Met enig enthousiasme besloot het bestuur op iniatief van de heer Anton Kos  
in het Singer te Laren een tentoonstelling te organiseren onder de titel 
“Portrettengalerij”. Hoewel de eerste bespreking op 7 februari 2013 met de directie 
van het Singer veelbelovend leek liep uiteindelijk dit overleg spaak. Daarom werd na 
intern overleg besloten de organisatie zelf ter hand te nemen en met de heer Kos 
verder te gaan. De vervolgbespreking met de heer Kos liep evenwel niet zo gladjes, 
hetgeen er uiteindelijk toe leidde, dat het bestuur op 28 oktober 2013 besloot het 
project geheel aan de heer Kos over te laten.      



3.4 HERPLAATSING MONUMENT HENDRIK SMIT: 
 

De herplaatsing waartoe in 2012 al was besloten ondervond door noodzakelijke 
aanpassing van het bestemmingsplan zodanige vertraging, dat deze in dit jaar niet 
meer kon plaats vinden.  
 

3.5 RENOVATIE ERFGOOIERSROUTE: 
 

De renovatie van de route, waartoe het Regionaal Bureau voor Toerisme in nauwe 
samenwerking met de heer Ed van Mensch bereid bleek kon helaas dit jaar nog niet 
voltooid worden, zodat het initiatief naar 2014 werd opgeschoven.  
 
 

4.0 FINANCIEN: 
 

Over dit verslagjaar kon door de lage rentestand slechts een gering batig saldo 
gerealiseerd worden van Euro 22,30, welk bedrag aan de algemene reserve werd 
toegevoegd.  

 
5.0 SLOTBESCHOUWING:  

 
Door verwikkelingen buiten het bestuur moet helaas worden geconstateerd, dat dit 
verslagjaar nagenoeg geen beoogde resultaten heeft opgeleverd. 
 
 
 
HUIZEN, 5 maart 2015. 
 
 
E. J. Boeters, secretaris. 
  
 
  

 
 

 
  


