JAARVERSLAG
VAN D E STAD EN LANDE STICHTING OVER 2011.
======================================================
1.O ALGEMEEN:
In dit jaar werd er 7 x vergaderd en wel op:
4 februari, 8 april, 8 juni, 20 juli, 24 augustus, 26 september en 14 november 2011.
BESTUUR:
Op 31 december 2011 werd het bestuur gevormd door:
Drs. F. J. L. van Dulm
E. J. Boeters
Vacature
A. H. F. de Boer
H. Borssen
F. J. J. de Gooijer
Mevrouw H. C. Heerschop
E. van Mensch

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Adviseur van de Stichting:
A. Medema
2.0 ACTIVITEITEN:
2.1 ARCHIEFZAKEN:
De restauratie en ontzuring van de daarvoor in aanmerking komende archiefstukken werd
door bureau Sterken afgerond. In de hieraan verbonden kosten (€ 20.983,71) werd door het
Coöperatief Fonds van de Rabobank een bedrag van € 4.209,00 toegekend.
2.2 EMIL LUDEN BIJEENKOMST.
De Emil Luden bijeenkomst werd dit jaar gehouden op 5 april. 2010, waarbij de Emil Luden
penning (met oorkonde) werd uitgereikt aan Mevrouw Maud Arkensteijn-van Willigen.
Dr Henk Schmal verzorgde de lezing, waarbij hij een beeld schetste van de invloed van
Amsterdam op de sociale en ruimtelijke ontwikkeling in het Gooi, met name rond 1900.
2.3. ACTIVITEITEN IN KADER DOELSTELLING.
Na uitvoerig overleg kwam de "reizende tentoonstelling" omstreeks oktober gereed. De
openingspresentatie had plaats op 17 november 2011 in het Gewestkantoor te Bussum. De
officiële opening werd verricht door de voorzitter van het Gewest, Burgemeester P. Broertjes
van Hilversum. Bij deze gelegenheid had tevens de aankondiging plaats van de Website,
waartoe oud-bestuurslid Henk Majoor het startsein mocht geven. Aan Dr Anton Kos werd
opdracht gegeven tot de samenstelling van een zogenaamde portrettengalerij van
karakteristieke Gooise "koppen".

2.4. HERPLAATSING MONUMENT H. SMIT.
Het overleg met betrekking tot de plaatsing van het monument heeft dit jaar nog niet tot een
concreet resultaat geleid, alhoewel ten aanzien van de op het monument aan te brengen tekst
met de familie overeenstemming werd bereikt.
2.5. EIGEN WEBSITE.
De voorgenomen opzet voor de Website liep helaas enige vertraging op, maar ultimo 2011
kon de start in een bescheiden vorm plaats hebben, zoals ook onder agendapunt 2.3 is
gememoreerd.
2.6 ARCHE0LOGISCHE VOORWERPEN.
Om te komen tot centralisering van de zowel bij de gemeente Hilversum als bij museum
Hofland ondergebrachte voorwerpen werd besloten deze over te dragen aan het Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten te Wormer. Het depot zal de ingebrachte voorwerpen
digitaliseren. Overigens is overeen gekomen, dat uitlening onder bepaalde voorwaarden te
allen tijde mogelijk is.
3.0. FINANCIȄN.
Voor dekking van de hoge kosten voor het restaureren en ontzuren van de archiefstukken (zie
onder 2.1) werd de daarvoor gevormde reserve tot een bedrag van € 21.000,- aangesproken.
Desondanks leverde het verslagjaar een negatief resultaat op van € 615,38, waarvoor de
algemene reserve is belast.
4.0 SLOTOPMERKING:
Geconstateerd mag worden, dat in het kader van de doelstelling van de Stichting daaraan in
dit verslagjaar in positieve zin een voorzet is gegeven zowel door de reizende tentoonstelling
als door de introductie van de Website.
Huizen, 8 maart 2012.
E. J. Boeters, secretaris.

