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1  Verslag van het bestuur

1.1 Verslag van het bestuur over het jaar 2012

Het jaar 2012 betekende voor ‘Stadstuin De Hof’ een periode van 15 stabiele jaren na de lange 
woelige periode waarin de voormalige begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ sinds haar sluiting in 1943 
verkeerde. 
Inmiddels een plek in het drukke hart van Hilversum waar men zich kan verpozen, een plek vol 
historie, een plek voor cultuur. Menig Hilversummer geniet er op zonnige dagen van de rust of komt 
naar een van de culturele evenementen. 

4 Mei-herdenking
De 4 mei-herdenking in De Hof, het jaarlijks stilstaan bij de monumenten die ons doen beseffen hoe 
kostbaar onze vrijheid is, vond ook dit jaar plaats in tegenwoordigheid van nabestaanden, 
burgemeester Pieter Broertjes, leerlingen van de dr. Ir. C. Lelyschool en andere belangstellenden. 
Bloemen worden gelegd bij  de herdenkingssteen van het voormalige Nieuwe Lyceum, een steen die 
de namen draagt van een tiental leerlingen welke de oorlogsjaren door moedig gedrag of hun joodse 
afkomst niet overleefden, bij het Mauthausenmonument, de steen uit de steengroeve van het 
voormalig concentratiekamp Mauthausen, meegebracht door Bill Minco, voormalig gevangene van dit 
kamp en ook bij de NSF herdenkingsplaquette, een plaquette die de namen draagt van NSF-
medewerkers welke in het (radio-)verzet het leven lieten.

Evenementen
Ook dit jaar traden het Goois Vrouwenkoor en het Toonkunstkoor Hilversum op in De Hof. Een warme 
zomeravond onder de beuken van De Hof in combinatie met muziek wordt vanzelf een avond van 
genieten. Het vele en veelal vaste publiek bij deze concerten is daar het bewijs van. Maar niet alleen 
voor muziek, ook voor toneel blijkt De Hof een ideale locatie. Zo trad op verrassende wijze  de 
Jeugdtheaterschool Maitta op in De Hof, een optreden waarvan we mogen hopen dat die tot een vaste 
verbintenis mag leiden. Tijdens Open Monumentendag vond zoals ieder jaar een rondleiding voor 
geïnteresseerden plaats. Tenslotte werd het jaar in de decembermaand afgesloten met de traditionele 
Christmas Carol Singing waarbij  ook nu weer het Vrijbuiter Shantykoor ‘Omhoog’ en trompettist Bram 
Strijbis deze sfeervolle avond in Dickensstijl invulden.

Onderhoud  
Het groenonderhoud blijft een uiterst kostbaar onderdeel van het beheerplan. Het Wellantcollege uit 
Houten heeft vanuit het opdoen van praktijkervaring met een schoolklas het park voorjaarsklaar 



gemaakt.  Waar mogelijk werd door vrijwilligers het nodige onderhoud verzorgd. Maar voor snoeien, 
maaien en groot onderhoud moet teruggevallen worden op professionele krachten.
De jaarlijkse actie Bladslag begin december, traditiegetrouw een actie van de gezamenlijke 
Hilversumse Rotary’s, moest door de vroege sneeuwval uitgesteld worden, waarna alsnog een 
professional het werk moest verrichten.
Besloten werd om een De Hof toegekomen legaat te gebruiken voor groot onderhoud van bomen, 
muren en hekken. 
Het dagelijks openen en sluiten van de hekken gebeurde ook dit jaar door betrokken buurtbewoners, 
we spreken ook nu weer graag onze dank jegens hen uit.

Monumenten
Dat het aangenaam toeven is in De Hof is merkbaar aan het genoegen waarmee voor velen hun route 
inmiddels over De Hof loopt of waarmee gebruik gemaakt wordt van de banken. Lastiger is de 
aanwezigheid van groepen jongeren welke weinig respect voor deze plek tonen en afval en meer 
rondzwervend achterlaten. 
Een vervangende plaquette werd geplaatst daar waar eerder de bronzen NSF-plaquette gestolen 
werd. Gekozen werd voor een afbeelding van de officiële plaquette geplaatst tussen dubbel en gehard 
glas.
Het bonzen schaapje en lammetje welke een der zuiltjes van de zuilenrij  vulde zijn door onverlaten 
meegenomen. Het bestuur zal trachten ook hier een waardige vervanging te realiseren.
In een der nog lege zuilen van de zuilenrij werd ter ere van vijf jaar Muziektent op de Kerkbrink een 
herdenkingssteen geplaatst. 
 
Bestuur en Financiën 
Het bestuur kwam drie maal officieel  in vergadering bijeen, met regelmaat vonden de onderlinge 
contacten andere wijze plaats. 
Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 10.116, dat toegevoegd wordt aan de 
bestemmings-reserve. Het positieve resultaat is deels gevolg van een legaat dat de stichting mocht 
ontvangen en wat gebruikt zal worden ten behoeve van extra’s als het groot onderhoud. Daarnaast 
konden de kosten dit jaar eenmalig laag blijven daar een sponsor een deel  der onderhoudskosten op 
zich nam.  
De stichting draait volledig op giften van derden, voornamelijk betrokken Hilversummers die als Vriend 
hun financiële steun geven. Noodzaak blijft het verbeteren van de financiële situatie, deels door 
uitbreiding van het Vriendenbestand, via sponsoracties en het zoeken naar acceptabele vormen van 
groenonderhoud.
Het bestuur dankt graag de Vrienden van De Hof die het jaarlijks met hun financiële ondersteuning 
mogelijk maken deze monumentale historische begraafplaats als aangenaam verblijfsgebied in de 
binnenstad te behouden. 
Tenslotte een speciaal woord van dank aan al diegenen die zich ook dit jaar weer als vrijwilliger 
ingezet hebben of belangeloos optraden! 

1.2 Bestuurssamenstelling per 31 december 2012
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F.M.G. Wisse Smit-Kooman   secretaris
M. van den Brand    penningmeester
R. Knijnenburg
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2.3   Stichting “ De Hof” 
Toelichting op de balans per 31 december 2012 en de rekening van baten en lasten over 2012

2.3. 1 Algemeen

De stichting heeft blijkens artikel 1 van de statuten ten doel:
De restauratie en het in stand houden van de in zeventienhonderd drie en negentig (1793) in gebruik 
genomen begraafplaats “Gedenkt te Sterven” te Hilversum en voorts al hetgeen met één en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

• het herstel en het behoud van de historische muur, de zerken en gedenktekens;
• het (doen) organiseren van tentoonstellingen en andere culturele activiteiten welke geen     

afbreuk doen aan het karakter van deze begraafplaats;
• het herstel van het historisch bomenplan voorzover dat in verband met het voorgaande 

mogelijk is;
• het bevorderen en overdragen van kennis omtrent diegenen die op deze begraafplaats ter 

aarde zijn besteld.



2.3.2. Grondslagen van waardering

Het toegepaste systeem van waarderingsgrondslagen is ongewijzigd ten opzichte van de vorige 
verslagperiode. De waarderingen geschieden tegen nominale waarde.

2.3.3. Toelichting op afzonderlijke posten van de balans

Algemeen.
Het boekjaar 2012 is afgesloten met een voordelig saldo van € 10.116, tegenover een nadelig saldo in 
2011 van € 596; derhalve een vooruitgang van € 10.712. Voornaamste redenen voor deze vooruitgang 
zijn een ontvangst van een legaat ter hoogte van € 10.000  en de afname van de post “uitgaven 
projecten” met € 1.805, doordat een sponsor eenmalig een deel van de onderhoudskosten voor zijn 
rekening heeft genomen.  
Een specificatie van de lasten treft u aan in het verslag. 

Bestemmingsreserve
De aan de bestemmingsreserve toegevoegde bedragen zullen worden aangewend in het kader van 
de realisatie van de doelstelling van de stichting.

2012  2011  
_________________

Stand 1 januari          7.047              7.643
Saldo rekening van baten en lasten                 10.116             -   596
         -----------------------------

Stand per 31 december       17.163              7.047
         =================

  Te betalen Kosten.
2012               2011
_________________

  Te betalen secretariaatskosten            0   285
  Nog te betalen kosten hovenier                        0              2.805
  Te betalen onderhoudskosten toegangspoorten    1.996                   0
  Te betalen waterschapsbelasting          32                  24
  Te betalen algemene kosten            0   246
         _________________ 

  2.028              3.360
================ 

   

Overige te betalen posten
De specificatie is als volgt:
         2012  2011
         _________________

Ontvangen in 2008 met betrekking tot het graf van Familie Geesink, Reuver, 
Guise              250                   
250
Ontvangen in 2011 van Fa. Cramer met betrekking  tot het graf van Notaris 
Perk             
 297  297
         ----------------------------

            547                 547
         ================



2.3.4. Rekening van baten en lasten

Schenkingen, legaten, giften en donaties

De schenkingen, giften en donaties worden verantwoord in de periode waarin ze zijn ontvangen. De 
overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Uitgaven Projecten
         2012  2011
                    __________________

Kosten Hovenier inzake onderhoud, maaien etc.           0  3.014
Minder kosten hovenier 2011, als gevolg van minder maaien                  0   (209)
Kosten onderhoud toegangspoorten      1.997        0
Vervanging gestolen plaquette NSF gedenkplaat door foto                 1.000                      0

         -----------------------------

  2.997              2.862
=================

Algemene Kosten                                                                                  2012                  2011
                                                                                                                   __________________  

Premie aansprakelijkheidsverzekering         184      184
Contributie Kamer van Koophandel              24        27
Kosten secretariaat           235      285
Dodenherdenking          70        70     
Optredens             357        74
Bestuurskosten                     0      279
Registratiekosten Internetdomeinnaam                                                        85                        56
Diverse kosten begraafplaats ( o.a. bladslag en klein onderhoud)               85                      126

         ------------------------------

1.040                1.101              
=================

De kosten van optredens zijn in 2012 hoger dan in het vorig boekjaar, aangezien toen een aantal 
optredens als gevolg van de weersomstandigheden werden afgelast. 

Hilversum, 18 februari 2013

Het Bestuur.        
                   
 


