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 JAARVERSLAG 2015 VAN DE 
STICHTING STAD EN LANDE VAN GOOILAND

1.0 ALGEMEEN:

 Het bestuur kwam in dit jaar 7x bijeen en wel op 26 januari, 23 februari, 10 april, 
1 juni, 20 juli, 21 september en 9 november 2015.

2.0 BESTUUR:

 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2015:
 Dr. F. J. L. van Dulm voorzitter
 E. J. Boeters 1e secretaris
 Mevrouw P.A.M. Poolman Simons-Vos 2e secretaris
 A. Veerman penningmeester
 Mevrouw H. C. Heerschop bestuurslid
 F. J. J. de Gooijer bestuurslid
 E. E. van Mensch bestuurslid
 H. Schaapherder bestuurslid

 A. Medema Adviseur van de Stichting

2.1 NAAMSWIJZIGING: 

 Op 20 juli 2015 werd besloten de naam van de Stichting te wijzigen om daarmede 
vooral de relatie met het Gooi aan te geven. De naamswijziging werd op  
17 november 2015 notarieel vastgelegd. Vanaf die datum is de naam van de stichting: 
STICHTING STAD EN LANDE VAN GOOILAND.

2.2 EMIL LUDEN BIJEENKOMST:

 De Emil Luden prijs werd op 24 april 2015 uitgereikt aan Dick A. Jonkers als groot 
kenner van de natuur van het Gooi, vooral van vogels, en zijn vele activiteiten om zijn 
kennis te verspreiden en de natuur in het Gooi te behouden. De lezing/presentatie 
werd verzorgd door onze voorzitter, met als onderwerp “Emil Luden”. 

2.3 TENTOONSTELLING PORTRETTENGALERIJ:

 Na een tweetal fotosessies had de opening van de galerij plaats op 19 juni 2015. 
Voor de fotosessies melden zich ongeveer 200 kandidaten waaruit een selectie 
van 50 personen voor de tentoonstelling werd gemaakt. De tentoonstelling in 
Museum Singer te Laren trok vele belangstellenden. Het voornemen om in relatie tot 
deze tentoonstelling een Erfgooiersfotoboek uit te geven kon helaas in dit verslagjaar 
niet worden uitgevoerd. Streven is er op gericht dit later mogelijk te maken.
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2.4 ERFGOOIERSROUTE:

 Op 13 maart 2015 vond de onthulling plaats van de route door de Hilversumse 
Burgemeester P. Broertjes onder aanwezigheid van vele belangstellenden. Na het 
besluit van de ANWB om de route niet meer te ondersteunen werd in samenwerking 
met iTRovator, het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vecht, de route in ere 
hersteld. 

2.5 ACTUALISERING WEBSITE:

 Rekening houdend met de diverse aanwijzingen en wensen uit het bestuur is door 
bestuurslid Hans Schaapherder in dit verslagjaar een begin met de actualisering van 
de website gemaakt: www.erfgooiers.com.

2.6 DONATEURSACTIE: 

 Op voorstel van penningmeester A. Veerman besloot het bestuur te starten met 
een donateursactie ter versteviging van de financiële situatie van de stichting. 
De voorbereidende besprekingen om te komen tot een dergelijke actie kregen in 
2016 hun beslag .

2.6 OVERIGE AAN DE ORDE GEKOMEN ONDERWERPEN:

- viering 40 jarig bestaan van de stichting in 2017.
- gedachtewisseling over de bestuursstructuur van het Goois Natuurreservaat.
 
3.0 FINANCIËN:

 Dit verslagjaar leverde een nadelig saldo op van € 1.217,62 vanwege enkele hogere 
uitgaven. Zie het financieel jaarverslag 2015.

4.0 SLOTBESCHOUWING: 

 Dit verslagjaar heeft zich vooral gekenmerkt door besprekingen betrekking hebbende 
op de totstandkoming van de portrettengalerij en oriënterende beschouwingen over 
de viering van het 40 jarig bestaan van de Stichting en omtrent de voorgenomen 
donateursactie.

 HUIZEN, 27 juni 2016

 E. J. Boeters, secretaris
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