Nr. 33, november 2003.

Secretariaat HVV
Postbus 49, 2270 AA Voorburg
Tel: 079-3417604
info@historischvoorburg.nl

Het bestuur nodigt hierbij de leden en donateurs uit tot het bijwonen van de

17e Algemene ledenvergadering

in de grote zaal van De Voorhof,
Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk), Voorburg
op donderdag 20 november 2003, aanvang 20.00 uur
De zaal is open om 19.45 uur.
Zoals gebruikelijk zal ook deze ledenvergadering in twee gedeelten worden gesplitst.
Het gedeelte vóór de pauze is gewijd aan de ledenvergadering.
De

agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
Vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag 16e algemene ledenvergadering op 24 april 2003
(zie hierachter)
5. Begroting 2004 (zie hierachter)
6. Herbenoeming bestuursleden
7. Evaluatie Jubileum en Open Monumentendag
8. Werkgroepen, stand van zaken
9. Voornemens voor 2004
10. Rondvraag
11. Sluiting
Pauze ca. 20.45 uur tot 21.00 uur.
Tijdens deze pauze wordt u een kopje koffie aangeboden.
Na de pauze komen de volgende onderwerpen aan de orde:
"Bibliografie van Voorburg"
De heer Wiard Beek (oud-bestuurslid van onze vereniging) zal aan de hand van een visuele
presentatie laten zien hoe de gelijknamige CD-rom tot stand kwam. Op deze CD-rom staat een
programma waarmee men in 1820 publicaties over de geschiedenis van Voorburg en in 420
publicaties over Constantijn Huygens en Hofwijck kan zoeken.

“Boerderijen in Voorburg”,

De heer Martin Harms (eveneens oud-bestuurslid van de HVV) zal iets vertellen over zijn
bijdrage aan het jubileumboek “Boerderijen in Voorburg”, en wel over de boerderij
Essensteyn.

Na afloop van de lezing wordt u een drankje aangeboden en kunt u nog wat napraten
met bestuursleden.
Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten.
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Geachte leden,

oktober 2003

De dagen beginnen al aardig te korten en het prachtige weer van de afgelopen zomer is definitief voorbij.
Het is weer tijd voor de traditionele najaarsledenvergadering van de HVV. Dit jaar reken ik op een extra
grote opkomst. Daar heb ik zo mijn redenen voor.
Het is in 2003 een jubileumjaar voor de HVV. Ik had me voor dit jaar een aantal doelen gesteld en hoewel het
jaar nog niet om is een deel van die doelen in mijn opinie wel al bereikt.
Het eerste en voornaamste doel was om een prachtig jubileumboek uit te geven: het boek “Boerderijen in
Voorburg” is meer dan dat geworden. Inmiddels hebben alle leden het boek kunnen ontvangen.
Een tweede doel was om een plezierige en feestelijke jubileumweek te vieren. Ook dat is meer dan gelukt:
onze „paard en wagen uitstap‟ naar Leidschendam, langs boerderijen, was zeer geslaagd. De midweekse
wandeling door het centrum was eveneens een succes en de Open Monumentendag was waarachtig een
monumentaal besluit van de jubileumweek. Veel bezoekers, veel pers en zelfs een interview op de radio
maakten het geheel compleet.
Het derde doel was om meer actief mensen te betrekken bij de vereniging. Gezien de opkomst bij hiervoor
genoemde activiteiten en het grote aantal nieuwe leden dat we mochten noteren is ook dat doel al bereikt.
We hebben hier als bestuur van geleerd dat we het als HVV best dicht bij huis mogen houden. Daar zullen we
ook het volgende jaar weer rekening mee houden. Zeker ook het grote aantal vrijwilligers dat zich heeft
gemeld voor de verspreiding van het boerderijenboek geeft goede hoop voor de toekomst. We zullen als
bestuur moeten blijven zoeken naar manieren om meer mensen actief met de geschiedenis van Voorburg of
op zijn minst dan toch de Historische Vereniging bezig te laten zijn.
Verspreid in deze nieuwsbrief vindt u enkele oproepen. Mijn oproep is: kom naar de ALV. Velen hebben me
toegezegd naar de Algemene ledenvergadering te zullen komen en ik reken dan ook op u allen. De grote zaal
van de Voorhof is gereserveerd!
Dus: tot de 20e november en breng gerust uw suggesties en ideeën mee, het bestuur is daar blij mee. De
vereniging bestaat uit ons allemaal.
Met genoegen
Renier van Gelooven, voorzitter

auteurs en medewerkers Boerderijenboek

voorzitter HVV en wethouder Beimers

Bestuursherbenoeming (ad agendapunt 6)
 Mw. S.E.Th. Aalders, bestuurslid, en de heer dr. R. van Gelooven, voorzitter, zijn aan de
beurt van aftreden, maar herbenoembaar. Beiden hebben zich tot herbenoeming bereid
verklaard.
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Verslag van de
16e Algemene Ledenvergadering

6. Financieel verslag 2002
De penningmeester is helaas verhinderd om het
verslag nader toe te lichten. De voorzitter doet dit
vervolgens.
De inkomsten uit contributies en donaties zijn
gestegen, dankzij een toename van het aantal leden.
De advertentieopbrengsten zijn wat lager dan
tevoren, mede door de lage verschijningsfrequentie
van het tijdschrift. Er zijn echter meer oude
nummers verkocht, o.a. aan de gemeente. De
secretariaatskosten zijn hoger dan begroot (o.a. door
aanschaf van nieuw briefpapier). €. 296,00 kon
worden toegevoegd aan het Fonds Algemeen.

Op 24 april 2003, aanvang 20.00 uur
In Museum Swaensteyn te Voorburg
Aanwezig: 40 leden, waarvan 4 bestuursleden.
Afwezig
met
kennisgeving:
mw.
J.C.P.M.
Agterdenbosch, mw. A.F. van Riet-Roorda, mw. M.
Trapman, mw. K. van Tuil, en de heren A.P. van der
Band, F.B. de Bussen, F.F.J.M. Geraedts, J.L. Kok,
P.J. Krijtenburg, A.T.J. Verkerk en E.L. Wessels.
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet om 20.00 uur eenieder van harte
welkom. Omdat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie
is geweest, staat hij even stil bij zaken die het
afgelopen jaar hebben gespeeld, temeer daar dit het
eerste jaar van zijn voorzitterschap is.
Hij verwelkomt vervolgens de heer Hooymans, die na
de pauze een inleiding zal houden met als titel: “Van
chaos en orde; ervaringen uit het boerderijenonderzoek”.

7. Verslag Financiële Controlecommissie 2002
Op 3 oktober van het vorig jaar is de heer P.
Verhoeff, al enkele jaren lid van de Financiële
Controlecommissie, helaas overleden. De commissie,
thans nog bestaande uit de heren Mast en Steinhorst,
is op 5 maart jl. ten huize van de penningmeester
bijeen geweest. Zij hebben de jaarrekening over
2002 gecontroleerd en vastgesteld “dat de overgelegde Rekening van Baten en Lasten over 2001 en
de Balans per 31 december 2002 een juist en volledig
beeld geven van het over de verslagperiode gevoerde
financieel beheer, van het resultaat over die periode
en van het vermogen van de vereniging per
balansdatum”.
De voorzitter zegt de leden van deze commissie
hiervoor dank. Vervolgens wordt de penningmeester
onder dankzegging gedechargeerd.

2. Vaststelling agenda
De aanwezigen kunnen zich vinden in de voorgestelde
agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris maakt melding van de berichten van
verhindering die zijn ontvangen (zie boven).
Mevrouw Van Tuil heeft zich helaas moeten afmelden, maar verzoekt om een hartelijke groet over
te brengen aan de aanwezige leden, waarvan akte.
Er is een uitnodiging ontvangen voor een Open Huis
van Duivenvoorde Corridor: op 10 mei wordt om
12.00 uur een gedenksteen onthuld.

8. Benoeming Financiële Controlecommissie 2003
De heren Mast en Steinhorst verklaren zich bereid ook
het komend jaar weer deel uit te maken van de
Financiële Controlecommissie en worden als zodanig
herbenoemd. Er moet echter een nieuw lid bij
gekozen worden. De heer Steinhorst legt in het kort
de werkzaamheden uit, waarop de heer J.W. Eggink
zich bereid verklaart deze functie op zich te nemen.

4. Verslag 15e Algemene Ledenvergadering op 28
november 2002
Ad punt 0: bij de afwezigen wordt ten onrechte de
naam van mw. E. Harwig genoemd (bovendien
verkeerd gespeld). Zij was wél aanwezig.
Omdat er verder geen opmerkingen zijn, wordt het
verslag onder dankzegging aan de samenstelster
goedgekeurd.

9. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
De voorzitter merkt op dat bestuursleden voor 4 jaar
worden benoemd en vervolgens nog voor 2 jaar
kunnen worden herbenoemd. Dit is aan de orde met
de penningmeester, de heer J.L. Kok. Deze heeft zich
gelukkig bereid verklaard nog een termijn te
aanvaarden en wordt met algemene stemmen ter
vergadering herbenoemd.

5. Jaarverslag 2002
De heer Langerak meldt dat op blz. 1 staat vermeld
dat hij bereid werd gevonden toe te treden tot de
redactie. Dit vond echter al plaats in het vorig jaar.
Op bladzijde 2, punt 7 wordt nog aangevuld, dat de
heer Han Lut op Hofwijck de aldaar aanwezige
documenten heeft geïnventariseerd. Hij zal
binnenkort op het Oud-Archief weer verder gaan.
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd.

Het Bestuur prijst zich gelukkig dat de heer A.Th.J.
Verkerk (helaas niet aanwezig) zich bereid heeft
verklaard om toe te treden tot het Bestuur. Hij heeft
al een aantal malen mee vergaderd, tot wederzijds
genoegen. Onder applaus van de aanwezigen wordt
hij in het Bestuur benoemd.
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Tenslotte merkt de voorzitter op dat zich in eerste
instantie nog een lid had aangemeld voor een
bestuursfunctie, maar zij heeft helaas om den
tijdswille moeten laten afweten. Er is dus nog steeds
ruimte voor een kandidaat en hij doet dan ook
nogmaals een oproep aan de leden hiervoor.

omdat er veel verschil van inzicht is. Er is momenteel
al onderling overleg waar en in hoeverre samenwerking mogelijk is. De betreffende verenigingen uit
beide gemeenten komen daartoe regelmatig bijeen,
o.a. om te bezien of er een gezamenlijk depot en een
registratie mogelijk is.
De heer Beek vraagt met name om contact is met de
Archeologische Werkgroep, waarop de voorzitter
opmerkt dat onze vereniging volledig open staat voor
zaken die gezamenlijk kunnen worden gedaan.
De heer Eggink onderstreept nogmaals dat in een
breder perspectief gekeken moet worden naar zaken
op het gebied van historie en archeologie.

10. Werkgroepen – stand van zaken
De heer Joop de Beer geeft de stand van zaken
m.b.t. de werkgroepen weer.
- Bibliografie van Voorburg (onderzoek via de
computer op het archief van de gemeente Voorburg).
Hiermee zijn vrijwilligers al een aantal jaren bezig.
Alle historische stukken worden bewerkt en in de
computer gezet. Er is oorspronkelijk begonnen met
publicaties uit het archief, daarna met documenten
uit/van Hofwijck en vervolgens gaat men verder in
het Oud-Archief.
- Daarnaast is men bezig met inventariseren van
aktes en charters en het archief van Hoekenburg.
- Er wordt onderzoek gedaan naar de Voorburgse
buitenplaatsen.
- Met betrekking tot het boerderijenonderzoek: in
september is er een tentoonstelling in museum
Swaensteyn en geeft de HVV een specifiek nummer
van het tijdschrift Historisch Voorburg uit.
- Er is nog een onderzoekgroep bezig op het gebied
van het Voortgezet Onderwijs (het lager onderwijs is
nu klaar en men is bezig met het voortgezet
onderwijs).
Desgevraagd licht hij m.b.t. de bouwtekeningen toe,
dat toen Gemeentewerken naar de Herenstraat
verhuisde, er veel materiaal los kwam. Dit wordt nu
door twee technische personen in de computer
gebracht.
De heer Beek vraagt naar de status van het
onderzoek op de Algemene Begraafplaats. De heer De
Beer antwoordt hem dat dit een langdurig probleem
is, vanwege gebrek aan mankracht.
Het is op dit moment geen hot item, dus wellicht kan
druk van buitenaf helpen.
De voorzitter dankt de heer De Beer tenslotte voor
deze toelichting.

De heer Bachman is benieuwd naar de stand van
zaken m.b.t. het jubileum.
De voorzitter antwoordt hem dat er een prachtig
jubileumboek zal verschijnen. Dit hoopt het bestuur
rond Open Monumentendag te kunnen presenteren en
in de week daarvoor enkele jubileumactiviteiten te
kunnen laten plaatsvinden. Er zijn veel ideeën, maar
helaas ontbreekt het de vereniging aan veel geld. Er
is € 1000,- voor begroot.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er
afgelopen jaar maar één uitgave is verschenen. Door
de voorzitter wordt dit bevestigd. Het Bestuur hoopt
dat de verschijning van het tijdschrift Historisch
Voorburg dit jaar weer in goede banen zal lopen; het
Bestuur heeft er althans alle vertrouwen in. Er is een
nieuwe vormgever gekozen, alsmede een andere
drukker, waardoor er waarschijnlijk minder vertraging in de verschijningsfrequentie zal ontstaan.
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag,
antwoord de voorzitter dat de jaarlijkse excursie in
of rond de jubileumweek (1e week september) zal
plaatsvinden, aansluitend op de overige jubileumactiviteiten.
De heer Balkenende vraagt zich af of de Kroniek van
Voorburg nog te koop is. De heer De Beer antwoordt
hem dat deze helaas niet meer in de handel is, maar
wellicht tweedehands te koop is.

11. Rondvraag

De voorzitter merkt tenslotte op dat hij had gehoopt
dat vanavond mevrouw Trapman, die de afgelopen
jaren vormgeefster was van het tijdschrift Historisch
Voorburg, aanwezig zou zijn, zodat zij ook door de
leden van onze vereniging bedankt kon worden. Zij
heeft deze vormgeving 10 jaar verzorgd. Het Bestuur
heeft een kaart ter vergadering liggen, die de
aanwezige leden kunnen tekenen, waarna het
Bestuur zal zorgdragen voor een passend teken van
dank aan haar.

De heer Eggink vraagt zich af in hoeverre er sprake is
van samenwerking met Leidschendam ook op
historisch gebied.
De voorzitter antwoordt hem dat hierover in de
vorige vergadering uitvoerig is gesproken. De twee
verenigingen (HVV en Erfgoed Leidschendam) zijn
niet echt gelijksoortig. Er kan wel worden samengewerkt, maar niet gefuseerd. Men houdt elkaar op
de hoogte.
Mevrouw Oostdijk vult aan dat er veel verschillende
verenigingen in beide gemeentes zijn. De tijd lijkt
nog niet rijp om alles bij elkaar te brengen, ook al
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12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om
20.45 uur dit deel van de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en
bijdragen in de discussie.

bijna de complete afleveringen van het tijdschrift
Historisch Voorburg.
Op een vraag uit het publiek of hij begonnen met
inventarisatie vanaf het jaar 1840, toen Voorburg nog
behoorde bij de Heerlijkheid Delft, antwoordt
spreker bevestigend. Hij heeft zich moeten
beperken. De notariële akten van notaris Zegwaard
heeft hij mogen inzien in het Rijksarchief.
Tenslotte spreekt de heer Hooymans de wens uit dat
er in het Boerderijenboek ook nog een index zal
kunnen worden opgenomen. Dit zal nog zo‟n 10
bladzijden extra betekenen, náást de reeds 180
geplande bladzijden. Bestuur en redactie zullen dit
nog bezien.

In de pauze is er gelegenheid om de tentoonstelling
van vader en zoon Bouter te bezichtigen, onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Na de pauze, is om 21.00 uur het woord aan Martin
Hooymans, die een lezing houdt over
“Van Chaos en orde;
boerderijenonderzoek”

ervaringen

uit

het

Spreker
geeft
als
mede-auteur
van
het
boerderijenboek zijn ervaringen uit het onderzoek
dat daaraan vooraf ging.
Het doel van het onderzoek was: van chaos een
zekere orde creëren. Zijn ervaring is dat als men met
een dergelijk onderzoek bezig is, het constant zowel
chaotisch als ordelijk is.
Zijn lezing wordt omlijst door een visuele presentatie.
Na een korte inleiding geeft hij een uitleg over zijn
achtergrond. Hij heeft altijd grote interesse gehad
voor de genealogie van zijn familie en heeft een boek
uitgegeven over “al wie Hooymans heet” (hoe de
naam dan ook wordt geschreven). Daarna verscheen
een boerderijenboek over de Vlietstreek. En aldus
kwam hij in aanraking met de HVV, die plannen
hadden voor een boerderijenboek.
Vervolgens geeft hij enkele voorbeelden uit de
praktijk van het onderzoek.
De materiaalbronnen waren primair het Kadaster, de
bevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, Notariële
Akten (notaris Zegwaard) , Inlegeringen 1848 (de
plekken waar soldaten ingelegerd moesten worden),
het Landbouwverslag 1881, diverse foto‟s en verhalen
van afstammelingen. Daarnaast heeft hij gebruik
gemaakt van niet-primaire bronnen, zoals artikelen,
diverse publicaties, computerbestanden, internet,
schilderijen e.d.
Dit alles resulteerde o.a. in een grote allesomvattende tabel en kaart in en rondom het dorp Voorburg.
Als voorbeeld van een niet-primaire bron laat hij nog
een bruiloftsfoto zien van het huwelijk van Koot-van
Leeuwen uit 1903.

De voorzitter dankt tenslotte de spreker voor zijn
boeiend betoog. Zoals spreker zelf al aangaf, heeft
hij de dank van de vereniging al thuis ontvangen.
De officiële avond wordt 22.00 uur afgesloten,
waarna de aanwezigen nog in de wandelgangen glas
wijn drinken om wat na te praten.

Contributie 2003

Een aantal leden heeft de contributie voor 2003
nog niet betaald (en dus ook het Boerderijenboek
nog niet ontvangen!). Inmiddels hebben zij een
nieuwe acceptgirokaart ontvangen.
Bij dezen een dringend verzoek aan hen om
spoedig te betalen. Hartelijk dank.
De penningmeester

Ledengroei van 1993-2003

Spreker merkt op dat een dergelijk onderzoek een
bijzonder fascinerende bezigheid is. Het heeft een
grote diversiteit aan invalshoeken. Het is vaak
puzzelen en puzzelen en dus: chaos en orde, orde en
chaos.
Hij heeft inmiddels (nog voordat hij zijn praatje
hield) al een mooi cadeau gekregen van de HVV:

Per 1 november 2003 telt de vereniging 483 leden !
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Veel nieuwe leden sinds de Ledenvergadering
van 24 april 2003

Hulpcommissie voor vouwwerk
(nieuwsbrief) en bezorging.

Uit Voorburg:
- Dr. J.b.Th. Aten
- J.C. van den Akker
- A.A.M. Arkesteijn
- Mw. A.A.M. Bakker
- P. de Beer
- E.M.C. Berger
- Mw. G. Brinkers
- W. de Bruin
- J.C. van der Burg
- D.H.M. van Dijk
- M. Doornbos
- S.J. van Driel
- A.H.C. van der Eijk
- Mw. K.E. van der Eijk
- A.M.J. Giezeman
- R.P.J. Guichelaar
- J.L. van der Have
- J.L. Harberts
- Mw. I.M. den Hartog - P.J. Hooijmans
- J.J.C. Houdijk
- Mw. M.w. Jager-Eveleens
- B. Jansen
- ir. C. de Jong
- W. de Jonge
- H.D.M. de Kempenaer
- H.A.J. Koene
- F.C. Kokshoorn
- G.F.J. Kruijtzer
- Mw. E.M.C. Lemire
- Mw. V.Th. Lucas
- Mw. H.M.H. Marijs
- J.F.J. Meershoek
- Mw. A.J. van der Meide
- Mw. J.A. Nederlof
- B. Nieuwdorp
- Fam. B. Nieuwenhuizen-Berkovits
- Mw. A.W. Ravenhorst
- A.J. Reinhard
- G.H.J. Rijkhoff
- A.M. van Rooijen
- P. de Roos
- Th.H.M. Rutten
- J. Scholten
- A.A.J. Scholtes
- W. Schuyf
- Mw. M.T.B. Starrenburg
- D.J.W. Teding van Berkhout
- J. Tenty
- H.R. Toxopeus
- Mw. Th. Ubbels-Tetteroo
- Hr. en Mw. J.w. Uijlenbroek
- Mw. F. Urbanus-Kraaijvanger
- R. Vaessen
- N.A.M. van der Velde
- F.M. Verburg
- ir. C.R. Vermeulen
- Mw. L.A. Waljaard-van ‟t Veer
- A.W.J. Wapenaar
- J. Willers
Uit Leidschendam
- Mw. H.W.M. Budé-Janssens
- Mw. B.M. Dekker-Kok
- Mw. Ch.T. Klaarhamer
- ir. N.W. van der Lek
- F.A. Raaijmakers
- P.C. Straver
- S.P.M. Verheij
En uit overige plaatsen:
- Mw. D.H. Bleichrodt, Amsterdam
- Mw. C. Broug, Waddinxveen
- J.J. Kleyheeg, Haastrecht
- Mw. P.J. Kok, Rijswijk
- W.M. van Leeuwen, Den Haag
- R.J.W. Lelieveld, Den Haag
- G.C. van der Meer, Hellevoetsluis
- J.W.G. van der Meer, Neer
- P. Sinke, Zoetermeer

Bijzonder dankbaar zijn wij voor alle hulp die wij
hebben ondervonden bij de verspreiding van het
Boerderijenboek.
Wij hopen dat wij ook in de toekomst op hen (en nog
anderen) mogen rekenen bij de verzending van onze
Nieuwsbrief en de bezorging van ons tijdschrift HV.
Meldt u aan bij onze secretaris:
tel: 079-3417604 of
e-mail: info@historischvoorburg.nl

En we zijn er trots op !!

Oproep van het Bestuur
We blijven op zoek naar actieve leden, o.a. in het
bestuur. Heeft u interesse om actief mee te doen,
meldt (of mail) dat dan bij het secretariaat. Er
liggen taken in het organiseren van excursies, de
open monumentendag en - als u goed kunt
fotograferen - hebben we ook nog werk voor u. Bel
(079-3417604) of e-mail: info@historischvoorburg.nl

Mededeling van een zustervereniging:
Eind november a.s. brengt de Vereniging
Noitdorpsche Historiën een boek uit over
Nootdorp. Twintig Nootdorpers werd
gevraagd naar hun herinneringen over
familie, jeugd, ouderlijk huis en het dorp.
Zo ontstond een kleurrijk beeld van het
Nootdorp van toen. Daarnaast bevat het
boek een groot aantal foto‟s.
Het boek kost € 18,90 en is verkrijgbaar in
de boekhandel of bij de Vereniging
Noitdorpsche Historiën, de heer H. Rolvink,
Fonteinkruid 23, 2631 DT Nootdorp, tel:
015-3108117, of email: henk@rolvink.info
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Enkele impressies uit onze jubileumweek:

Prins Bernhard Cultuurfonds
Ons werd voor het Boerderijenboek een subsidie toegekend door het Prins Bernhard Cultuurfonds, een
fonds dat elk jaar ruim 3500 projecten op cultureel
gebied ondersteunt.
Op dit mogelijk te blijven maken, is het PBC blijvend
op zoek naar nieuwe donateurs. Voor 25 euro is men
donateur en ontvangt 3x per jaar het blad
“Cultuurbericht”, kortingen op culturele
evenementen en een uitnodiging voor de jaarlijkse
donateursdag.
Op de Algemene Ledenvergadering kunt u zich
opgeven bij de secretaris.
Ook kunt u zich aanmelden via de website:
www.cultuurfonds.nl

Een avondwandeling door historisch Voorburg

Met de paardentram door Leidschendam,
eindigend bij het stadhuis, alwaar een drankje en
een hapje werd geserveerd.

Enthousiasme tijdens Open Monumentendag
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Begroting 2004 (ad agendapunt 5)
€
(euro)
Baten
Contributies en donaties *
Advertentieopbrengsten en sponsorgelden
Verkoop oude nummers Historisch Voorburg
Overige baten, o.m. rente

9.450
1.100
250
120

Totale baten

10.920

Lasten
Productiekosten uitgaven van de HVV
Bestuurskosten, vergaderkosten e.d.
Secretariaatskosten
Kosten excursies minus bijdragen deelnemers

8.650
1.040
1.200
pm

Totale lasten

10.890

Begroot resultaat 2004

30

*) De in deze begroting opgenomen contributiebedragen zijn ongewijzigd € 21,- resp. € 25,(gezinslidmaatschap)
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