Notulen 48e Algemene Ledenvergadering –
Historische Vereniging Voorburg

Donderdag 23 mei 2019 – De Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg
Volgens de presentielijst waren 43 personen aanwezig.

1. Opening door de Voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. Hij vermeldt, dat als laatste
gebeurtenis in ons jubileumjaar het bestuur voornemens is om in deze vergadering de benoeming
van de eerste twee ereleden van onze vereniging voor te dragen. De voorgedragen ereleden
hebben in onze 25 jubileumjaren permanent functies vervuld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris vermeldt de namen van de 21 leden, die hebben afgezegd voor de 48ste ALV.

3. Notulen 46e Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2018
Het verslag van de 46e ALV wordt paginawijs doorgenomen en goedgekeurd.

4. Bestuursverkiezing
De voorzitter maakt bekend, dat op de oproep om nieuwe bestuursleden is gereageerd door de
heren Kees van Paridon en Bas Nieuwenhuizen. Zij hebben al diverse bestuursvergaderingen
meegemaakt en hebben verklaard in het bestuur zitting te willen nemen. Het bestuur draagt hen
voor als bestuurslid en zij worden bij acclamatie in het bestuur gekozen.
De bestuursleden mevrouw Alexandra Oostdijk en de heren Renier van Gelooven, Evert van de
Graaff en Marcel van der Lans treden conform het reglement af. De heren stellen zich herkiesbaar
voor twee jaar. Alexandra heeft te kennen gegeven om de bestuursfunctie na tien jaar te zullen
beëindigen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering herkiest Renier, Evert
en Marcel bij acclamatie.
Alexandra wordt bedankt voor haar inzet in de tien jaren en er zal nog in bestuurskring afscheid van
haar worden genomen.

5. Jaarverslag 2018
De secretaris memoreert de gebeurtenissen in het afgelopen jubileumjaar. De vergadering kijkt
tevreden mee terug en aanvaart het jaarverslag.

6. Voornemens
Het redactielid Peter Spannenburg geeft een overzicht van de uitgegeven en nog uit te geven
boeken. Recent is een index op het boek "De Vliet langs Leidschendam en Voorburg" uitgebracht. Het
minutieuse werk van mevrouw Stikvoort levert een goede ingang op dit boek. Tevens zijn reacties en
aanvullingen in dit boekje opgenomen.
Later dit jaar wordt een flink boek gepubliceerd over "Een dorp, dat geen gelijcken kent, Voorburg in
de Gouden Eeuw" (werktitel). De invalshoek van het boek is de ontwikkelingen in deze eeuw te
beschrijven vanuit het oogpunt van de 'gewone Voorburger'.
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Verder is een boek over "Vreugd en Rust" voorzien en daarna een boek met verschillende verhalen
over Voorburg. Ten slotte bestaat de Vliegermolen 400 jaar in 2021 en wordt al geschreven aan een
begeleidend boek in de reeks "Historisch Voorburg".
De voorzitter verteld over de voortgaande aanpassing van het gemeentelijk oorlogsmonument in het
Sijtwendepark. Vorig jaar zijn de grootste fouten al hersteld, maar er restten nog diverse aanpassingen,
die gecorrigeerd zullen gaan worden vóór de 4-mei-viering van 2020 (75-jarige herdenking). Ook zou
de gemeente graag zien, dat bij het monument een mogelijkheid komt om toelichting bij de namen te
krijgen via een aldaar te starten 'app'. De vereniging is betrokken bij dit proces en heeft bereidwillig
de inhoud van het boek "70 jaar Vrede en Vrijheid" voor dit doel beschikbaar gesteld. De
daadwerkelijke implementatie van deze mogelijkheid laten we graag over aan de aan te trekken
deskundigen.

7. Rekening en verantwoording 2018 en verslag kascommissie
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Vervolgens wordt het woord
gegeven aan de heer Sas, die namens de controlecommissie verteld dat zij de financiën van de
vereniging in orde hebben bevonden en dat zij daarom het bestuur voordragen ter decharge. De
vergadering verleent het bestuur de decharge. De voorzitter dankt de financiële controlecommissie.

8. Benoeming financiële controlecommissie
De heer Sas verteld dat alle drie leden van de controlecommissie aangegeven hebben deze
verantwoordelijkheid te willen beëindigen. Daarom is de heer Sas bereid nog één jaar deel te
nemen in de controlecommissie, om een soepele overgang mogelijk te maken. De voorzitter vraagt
daarop of er leden in de zaal aanwezig zij, die plaats zouden willen nemen in de commissie. De heer
Peter Spannenburg en mevrouw Alexandra Oostdijk geven aan bereid te zijn in de commissie plaats
te nemen. Alle drie worden zij door de voorzitter bedankt voor bereidwilligheid.

9. Begroting 2020
De begroting voor 2020 wordt toegelicht en laat nu nog een gering verlies (- €190) zien. De begroting
wordt aangenomen.

10. Rondvraag
Er wordt verzocht om een quiz zoals die door Renier van Gelooven en Arjen van Aalst in november
2018 op de jubileumbijeenkomst werd afgenomen in de toekomst mogelijk te herhalen, omdat men
er veel plezier aan had beleefd.
Renier geeft een verdere toelichting op de oproep in de Nieuwsbrief "Voorburg op de kaart". Op onze
website www.historischeverenigingvoorburg.nl worden een of meer plattegronden van historisch
Voorburg geplaatst. Aan de leden wordt gevraagd om aan te geven wie of wat op de kaart moet
worden gezet. Een bijdrage met een titel, afbeelding en korte tekst (50 woorden) en het bijbehorende
adres kan verzonden worden aan info@historischeverenigingvoorburg.nl.

11. Sluiting
Na sluiting van de vergadering wordt door de stadsarcheoloog van Rijswijk de heer Hans Koot een
interessante lezing gegeven over de windassen in het hoogheemraadschap Delfland.
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12. Bijlage:
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