JAARVERSLAG
VAN DE STAD EN LANDE STICHTING OVER 2014
1.0 ALGEMEEN:
Het bestuur kwam in dit jaar 8x bijeen en wel op 27 januari, 24 februari, 7 april,
26 mei, 21 juli, 15 september, 28 oktober en 15 december 2014.,
2.0 BESTUUR:
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2014:
Dr. F. J. L. van Dulm
voorzitter
E. J. Boeters
1e secretaris
A. Veerman
penningmeester
Mevrouw P.A.M. Poolman Simons-Vos *)
2e secretaris
Mevrouw H. C. Heerschop
bestuurslid
F. J. J. de Gooijer
bestuurslid
E. E. van Mensch
bestuurslid
H. Schaapherder
*)
bestuurslid
*) De benoeming van beide bestuursleden had plaats op 24 februari 2014 en de
aanwijzing van mevrouw Poolman Simons-Vos tot 2e secretaris op 20 oktober 2014.
Op 24 februari 2014 beëindigde de heer Borssen zijn bestuurslidmaatschap en op
15 december 2014 de heer de Boer. Beide bestuursleden werden door de Voorzitter
heel uitdrukkelijk dank gezegd voor hun gedurende vele jaren betoonde inbreng.

Adviseur van de Stichting: A. Medema
2.0 ACTIVITEITEN:
Het vorig jaar opgestarte onderwerp programma-activiteiten bleef ook dit jaar punt
van aandacht. Voorafgaande verkenningen t.a.v. een aantal onderwerpen zullen er
naar verwachting toe leiden, dat medio 2015 daadwerkelijk tot actie kan worden
overgegaan.
2.1 EMIL LUDEN BIJEENKOMST:
Op 24 april 2014 werd de Emil Luden prijs toegekend aan ons bestuurslid
dhr. F. J. J. de Gooijer vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid bij de geschiedenis
van het Gooi en de erfgooiers en de vele daarop betrekking hebbende publicaties.
2.2 OVERLEG TENTOONSTELLING PORTRETTENGALERIJ:
Dankzij de inspanningen van heer A. Kos kreeg de organisatie van de
portrettengalerij een nieuwe impuls. Het Goois Natuurreservaat en het
Singermuseum zegden financiële steun toe en onze Stichting besloot specifiek ten
behoeve van de fotosessies c.a. Euro 5000 bij te dragen en het door de Rabobank

toegezegde subsidiebedrag hiervoor eveneens te bestemmen. Afhankelijk van het
resultaat van door sponsoring te verwerven financiële bijdrage(n) wordt door de
Stichting een garantie toegezegd van Euro 2000. Al met al konden nu definitieve
afspraken worden gemaakt, o.m. ten aanzien van de beoogde fotosessies, waarvoor
in eerste instantie 25 en 26 oktober 2014 werden gereserveerd, met een eventueel
vervolg in maart 2015. Het aantal aanmeldingen hiervoor (220) heeft de
verwachtingen ruim overschreden. De verwachtingen over het resultaat zijn zeer
gespannen.
2.3

HERPLAATSING MONUMENT HENDRIK SMIT:
Na aanpassing van het bestemmingsplan werd op maandag 12 Mei 2014 de
herplaatsing na een toespraak door de Voorzitter met enig ceremonieel gerealiseerd.
Intussen had de gemeenteraad van Blaricum besloten aan de weg waarlangs het
monument was gepland de naam van “Hendrik Smit-laantje” toe te kennen.

2.4

RENOVATIE ERFGOOIERSROUTE:
Met enige vertraging werden de laatste problemen met betrekking tot de organisatie
en na overleg met de gemeenten in dit jaar afgerond. Voor de officiële onthulling
werd gekozen voor vrijdag 13 maart 2015. Eerder was al besloten de route langs het
monument van Hendrik Smit om te leiden.

2.5

ACTUALISERING WEBSITE:
De Website is naar is gebleken te oud en zal gemoderniseerd moeten worden en
daarmede ook toegankelijker. De bestuursleden Hans Schaapherder en Ed van
Mensch zijn bereid zich hierin te verdiepen om te komen tot een nieuwe formule,
mogelijk in samenspraak met Anton Kos.

3.0

FINANCIEN:
Gelet op de nog steeds lage rentestand en enkele hogere uitgaven werd een nadelig
saldo van Euro 838,62 gecreëerd, welk bedrag aan de algemene reserve werd
onttrokken

4.0

SLOTBESCHOUWING:
Op basis van de geïnitieerde inventarisatie van de programmma-activiteiten kan
voor de naaste toekomst een hernieuwde aanpak van de doelstelling worden
verwacht.
HUIZEN, 6 maart 2015.
E. J. Boeters, secretaris.

