Jaarverslag 2015
Als vastgelegd in de statuten wordt U een verslag gedaan van de voornaamste feiten en gebeurtenissen,
welke zich in 2015 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

STATISTIEK




626 leden telde de vereniging op 1 januari 2015.
625 leden telde de vereniging aan het eind van 2015. Het aantal is dus ongeveer gelijk gebleven.
De ledentalontwikkeling toont daarmee het volgende beeld:



503 leden wonen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.




503 leden hebben de vereniging hun e-mailadres verstrekt.
205 leden hebben de vereniging gemachtigd om de contributie te innen.

2

2.

Bestuur

De bestuursleden Renier van Gelooven, Evert van de Graaff, Alexandra Oostdijk en Marcel van der Lans,
waren in het voorjaar aan de beurt om af te treden. Zij stelden zich allen 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 dr. R.M.W. van Gelooven, voorzitter
de heer dr. W.J.E. van de Graaff, lid
de heer J.L. Kok RA, adviseur
mevrouw P.J. Kok, lid
de heer ir. M.T.A.M. van der Lans, secretaris
mevrouw drs. A. Oostdijk, lid
de heer ir. F.G.W. Steinhorst, penningmeester

Commissies

De redactiecommissie was eind 2014 als volgt samengesteld:
-

de heer dr. A. Jacobs
de heer G. Th. Langerak
de heer drs. C. van der Leer
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 2014 beoordeelde, bestond uit:
-

4.

mevrouw P. Velthuijsen-Karreman
de heer ir. H. Mast
de heer P. Sas

Verenigingsleven

Het bestuur kwam in 2015 zes keer in bestuursvergadering bijeen.
Het bestuur heeft de vereniging door het jaar talrijke malen vertegenwoordigd:
Erfgoedpodium
De vereniging was vertegenwoordigd bij het cultuurhistorisch overleg in Leidschendam-Voorburg, het
“Platform Toen”, en vervolgens in het uitgebreidere “Erfgoedpodium”, waaraan bijna alle organisaties
deelnemen, die zich in Leidschendam-Voorburg bezig houden met het lokale erfgoed.
Het boek 70 jaar Vrede en Vrijheid
De werkgroep Voorburgs Verteld Verleden bracht een uitermate interessant boek uit, hetwelk een compleet
beeld gaf van alle slachtoffers uit Voorburg en Leidschendam, die in de tweede wereldoorlog om het leven
waren gebracht. Het oorspronkelijke idee van de werkgroep was een aantal nabestaanden te interviewen.
Dat is ook gebeurd, maar gaandeweg ontstond de behoefte om alle slachtoffers ‘een gezicht te geven’, door
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verhalen en foto’s over hen te verzamelen. Door een bijzondere inspanning van de werkgroep bleek dat ook
mogelijk, waardoor een unieke uitgave ontstond. Algemeen hoorden wij het commentaar, dat het boek
geslaagd mocht heten. En dat is toch opmerkelijk over een boek met een zeker niet vrolijk onderwerp.

De stemmige presentatie van het boek “70
jaar Vrede en Vrijheid” in de Oude Kerk was
een bijzonder evenement op zich, mede dank
zij het koor en de sprekers.

Tentoonstelling en Lezingen
Bij het boek ’70 jaar Vrede en Vrijheid’ werd
een bijbehorende tentoonstelling gehouden
in museum Swaensteyn. De voorafgaande
lezingen van Meindert Marijs over het
onderwerp werden zeer goed bezocht.

ALV
De 40e algemene ledenvergadering vond plaats in de Voorhof te Voorburg. Volgens de presentielijst waren
45 leden aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de herbenoeming van bestuursleden, het jaar- en financieel
verslag 2014, de begroting 2016 en het verslag van de financiële controlecommissie over 2014 vermeld.
Ook de voornemens voor publicaties in de komende jaren werden toegelicht. Twee uitgaven werden
aangekondigd:


Over de wijk Damsigt
Geproduceerd door een enthousiaste werkgroep Damsigt en gepland uit te komen op Koningsdag
2016.



Over het rampjaar 1672
Voorburg heeft ook wel geleden onder het rampjaar 1672, toen de republiek werd aangevallen door
troepen uit Frankrijk, Engeland, het Bisdom Keulen en het bisdom Münster, maar niet zo hevig als
elders in Nederland.
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Maar het interessante verhaal, opgeschreven door de aanvoerder Jacob van Leeuwen van de
geronselde Voorburgers, die naar Deventer vertrokken om het leger te versterken, is de basis van dit
verhaal.
HGA en Opstandingskerk
Aan de excursie in het Haags Gemeentearchief ter gelegenheid van de samenvoeging met het
gemeentearchief Leidschendam-Voorburg werd door drie groepen van twintig leden deelgenomen.
Voor de rondleiding in de Opstandingskerk hadden teleurstellend maar twee leden belangstelling.
Cultureel Zomerfestival en Open Monumentendag
De vereniging was aanwezig met een kraam in het “historisch straatje” van het “Cultureel zomerfestival” in
het winkelcentrum Julianabaan en als elk jaar was de vereniging aanwezig met een kraam naast de Oude
Kerk op de Open Monumentendag.
ALB
Op de 41e algemene ledenbijeenkomst gaf ons bestuurslid mevrouw Alexandra Oostdijk een interessant
lezing over de Oranjezaal in het Huis ten Bosch. Vervolgens werd door de voorzitter en de auteurs van de
boeken in voorbereiding een overzicht van de vorderingen gegeven.

5.

Dank

Onze dank gaat uit naar de diverse leden, die elk op hun wijze bijdragen aan de bloei van onze vereniging.
Wij noemen:


De redactiecommissie voor hun werkzaamheden aan de in 2015 verschenen uitgave “70 jaar Vrede
en Vrijheid.



De werkgroep “Voorburgs Verteld Verleden”, die in 2015 een uiterst belangrijk boek heeft
gepresenteerd.



De werkgroep Tentoonstellingen voor hun bijdrage aan de bijbehorende tentoonstelling



.De financiële controlecommissie, voor het goede controlewerk.



De werkgroep "Historische Vragen Beantwoorden", die ook in 2015 binnenkomende historische
vragen kon beantwoorden.



De webmaster, die de website www.historischeverenigingvoorburg.nl keurig up-to-date houdt.



De enthousiaste leden, die bij elke nieuwe uitgave van “Historisch Voorburg” weer zorgen, dat de
boeken bezorgd worden bij onze leden in Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer. En in het
bijzonder de heer Peter Mak, die de distributie naar die boekbezorgers goed en gedegen uitvoert.



Leden, die vanuit de Historische Vereniging ondersteuning verlenen met vrijwilligerswerk bij andere
cultuurhistorische organisaties.

