Jaarverslag 2019
In de statuten is vastgelegd dat aan u jaarlijks een verslag wordt gedaan van de voornaamste feiten en
gebeurtenissen, welke zich in 2019 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

STATISTIEK
•
•
•

Op 1 januari 2019 telde de vereniging 561 leden.
Aan het eind van 2019 telde de vereniging 568 leden.
De ledentalontwikkeling toont daarmee het volgende beeld:

Ledentalontwikkeling
700
609
586

600
541

560

624

620

607
581

561

568

500

400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
•
•
•
•

471 leden wonen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Van 491 leden is het e-mailadres bekend.
Van 296 leden wordt de contributie op de door hen verstrekte machtiging geïnd.
Er zijn ook nog 8 nul-leden (historische zusterverenigingen).
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2.

Bestuur

De heren Bas Nieuwenhuizen en Kees van Paridon worden voorgesteld als bestuurslid en bij acclamatie
in het bestuur gekozen.
De bestuursleden Alexandra Oostdijk, Renier van Gelooven, Evert van de Graaff, Marcel van der Lans
zijn in voorjaar 2019 aan de beurt om af te treden. Alexandra verliet het bestuur. De andere
bestuursleden stelden zich herkiesbaar en werden bij acclamatie opnieuw voor twee jaar benoemd.
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur dientengevolge:
-

3.

De heer A.J. van Aalst, lid
De heer R.M.W. van Gelooven, voorzitter
De heer W.J.E. van de Graaff, lid
Mevrouw P.J. Kok, lid
De heer M.T.A.M. van der Lans, secretaris
De heer B. Nieuwenhuizen
De heer C.W.A.M. van Paridon
De heer F.G.W. Steinhorst, penningmeester

Commissies

De redactiecommissie was in 2019 als volgt samengesteld:
-

De heer dr. A. Jacobs
De heer drs. C. van der Leer
Mevrouw C.L.H. Scholten
De heer P. Spannenburg
De heer dr. W.J.E. van de Graaff is de contactpersoon namens het bestuur.

De financiële controlecommissie, die het financiële jaar 2018 beoordeelde, bestond uit:
De heer P. Sas
De heer P.P. Metzelaar
De heer A. Innemee
De heer Sas zal, om continuïteit te bewaren, nog een jaar aanblijven en met mevrouw Oostdijk en de
heer Spannenburg de financiële resultaten van het jaar 2019 gaan beoordelen.

4.

Verenigingsleven

Het bestuur kwam in 2019 zesmaal in vergadering bijeen en heeft de vereniging bij menig
evenement vertegenwoordigd. Het erfgoedpodium, het overleg tussen alle
cultuur-historische verenigingen van Leidschendam-Voorburg, is driemaal
gehouden. De door het ergoedpodium georganiseerde Erfgoeddag op 13
april 2019 werd goed bezocht. De vereniging was vertegenwoordig met
een goedbezochte kraam in de Van Schagenstraat.
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Monument "Vrede en Vrijheid"
De grootste fouten op het monument "Vrede en Vrijheid" in het park
Sijtwende zijn al hersteld, maar er restten nog diverse aanpassingen.
Daarom heeft de gemeente besloten, dat op nieuwe marmeren platen
de vermelding van de namen van Voorburgers, die omkwamen in WO
II, wordt overgedaan vóór de 4-mei-viering van 2020 (75-jarige
herdenking). Een App met extra informatie wordt ook ontwikkeld,
waarvoor het boek "70 jaar Vrede en Vrijheid" de bron zal zijn.
Bestuursleden zijn samen met Jos Engels, de grootste bijdrager aan het
boek "70 jaar Vrede en Vrijheid", in het overleg hierover met de
gemeente betrokken geweest. Wij zijn heel dankbaar, dat de gemeente
naar aanleiding van het HV-boek deze acties heeft ondernomen.

ALV
Bij de 48e algemene ledenvergadering waren volgens de presentielijst waren 43 leden aanwezig. Op
de agenda stonden herbenoeming van diverse bestuursleden, het afscheid van Alexandra Oostdijk na
10 jaar bestuurslid te zijn geweest, de benoeming van Bas Nieuwenhuizen en Kees van Paridon als
nieuwe bestuursleden, het jaar- en financieel verslag 2018, de begroting 2020 en het verslag van de
financiële controlecommissie over 2018 vermeld.
Het bestuur droeg twee ereleden van de vereniging voor. Deze eerste ereleden van onze vereniging
hebben in onze 25 jubileumjaren permanent functies vervuld. Deze voordracht kreeg algemene
enthousiaste instemming van de vergadering. De heer Gerard Langerak was aanwezig en het
erelidmaatschap werd hem met veel dank voor de door hem in de afgelopen 25 jaar verrichte
werkzaamheden voor de vereniging overhandigd. Het andere erelid, de heer Kees van der Leer, kon
niet aanwezig zijn en het erelidmaatschap werd hem later uitgereikt.
Ook werden diverse voornemens van de vereniging in 2020 en verder toegelicht. Recent was een index
op het jubileumboek "De Vliet langs Leidschendam en Voorburg" uitgebracht, dat met een volgend
boek meegeleverd gaat worden. Dat volgend boek werd "Een dorp dat geen gelijck en kent" van onze
leden Fabian van Boheemen en Ruud Bosscher, dat de gouden eeuw in Voorburg beschrijft gezien door
de ogen van de 'gewone' mensen.
Later werd een Boek over "Vreugd en Rust" voorzien, samen geproduceerd met de jubilerende
"Stichting Mooi Voorburg". In 2021 bestaat de Vliegermolen 400 jaar en aan een begeleidend boek
wordt gewerkt.

ALB
Voorafgaand aan de lezing van de auteurs van het nieuwe boek in de serie "Historisch Voorburg "met
de titel "Een dorp dat geen gelijck en kent", vond de uitgestelde uitreiking van het erelidmaatschap
aan Kees van der Leer plaats. Zijn verdienste voor de vereniging sinds de oprichting behoeft voor leden
geen nadere toelichting. Die was immens.

Lezingen
In het voorjaar geeft de voorzitter van de stichting 3 maart 1945, mevrouw Lia van den Broek, een
wetenswaardige lezing over het vergissingsbombardement op Bezuidenhout.
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Na de ALV hield de heer Hans Koot, gemeentelijk archeoloog van Rijswijk, een lezing over de windassen
in Delfland. Enkele jaren geleden is in de Hoekpolder te Rijswijk een windas opgegraven. Hans Koot
behandelt deze windas (overtoom) en over windassen in het algemeen in een interessante lezing.
In het najaar hield de heer Ernst Manger in museum Swaensteyn een lezing over de onder meer door
hem opgezette tentoonstelling in dat museum over de architect Albert van Essen en de met hem
samenwerkende beeldend kunstenaar Aad de Heij. Over Voorburgse huizen was veel te leren, maar
het bezoek viel wat tegen.
Na de bijeenkomst in november hielden de auteurs van het nieuwe HV-boek, Fabian van Boheemen
en Ruud Bosscher, een presentatie over het boek dat de Gouden Eeuw in Voorburg beschrijft met
name vanuit het standpunt van de 'gewone' inwoners. Hierbij gingen zij ook in op diverse
onderwerpen, die om praktische redenen niet in het boek waren terechtgekomen, zoals literatuur,
toneel en schilderkunst. De toelichting en uitbreiding werd zeer gewaardeerd.

Cultureel Zomerfestival en Open Monumentendag
Ook dit jaar was de vereniging met een kraam aanwezig bij het “Cultureel zomerfestival” op het
Koningin Julianaplein en bij de Oude Kerk op de Open Monumentendag. Diverse nieuwe leden konden
worden ingeschreven.

Boekpresentatie
Op zaterdag 15 september 2019, tijdens open monumentendag,
presenteerde de Historische Vereniging Voorburg het jubileumboek "Een
dorp dat geen gelijck en kent". Veel leden waren aanwezig op de
binnenplaats van Huize Swaensteyn. Zij konden de voorzitter het eerste
exemplaar zien uitreiken aan de burgemeester van Voorburg, de heer
Klaas Tigelaar.

5.

Dank

Onze dank gaat als elk jaar uit naar de leden, die vrijwillige taken binnen de vereniging op zich nemen
en daardoor de vereniging laten bestaan. Wij noemen:
•
•
•
•
•
•
•
•

De redactiecommissie
De financiële controlecommissie
De werkgroep 'Tentoonstellingen'
De werkgroep 'Historische Vragen Voorburg'
De webmasters van onze website www.historischeverenigingvoorburg.nl.
De bezorgers, die onze publicaties in de reeks “Historisch Voorburg” brengen bij de leden in
Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer en een stukje Den Haag.
De leden, die vanuit de Historische Vereniging Voorburg ondersteuning verlenen met
vrijwilligerswerk bij andere cultuurhistorische organisaties.
En verder alle leden die ons op andere wijze hielpen, maar die hier nog niet genoemd werden.

