Jaarverslag 2014
Als vastgelegd in de statuten, wordt U een verslag gedaan van de voornaamste feiten en gebeurtenissen,
welke zich in 2014 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

Aan het begin van het 2013 bedroeg het aantal leden van de vereniging 619. Eind 2014 was het aantal
leden gestegen tot 638. Er woonden 119 leden buiten de gemeente. De ledentalontwikkeling toont
daarmee het volgende beeld:

2.

Bestuur

De bestuursleden mevrouw Nelleke Kok en de penningmeester, de heer Frits Steinhorst, waren in het
voorjaar aan de beurt om af te treden. Zij stelden zich beiden herkiesbaar en werden bij acclamatie
opnieuw voor twee jaar benoemd.
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur dientengevolge:
-

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
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3.

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 bestond in 2014 uit:
-

4.

mevrouw P. Velthuijsen-Karreman
de heer P.J. Krijtenburg
de heer ir. H. Mast

Verenigingsleven

Het bestuur kwam in 2014 zes keer in bestuursvergadering bijeen.
Het bestuur heeft de vereniging door het jaar vertegenwoordigd in een aantal overlegorganen en bij
diverse gebeurtenissen.
28 januari, 15 april, 27 juni, 14 oktober

Viermaal werd deelgenomen aan het overleg van de Historische verenigingen in Den Haag en omgeving. De
bijeenkomsten vonden plaats bij Fonds 1818 aan de Riviervismarkt in Den Haag. Voorlopig zal de vereniging
bij de op te zetten activiteiten (gezamenlijke website en tijdschrift) nog geen actieve rol vervullen. De
activiteiten zijn erg gericht op Den Haag centrum.
4 februari, 1 april, 1 juli, 22 september, 17 november
De vereniging was vertegenwoordigd bij het cultuurhistorisch overleg in Leidschendam-Voorburg, het
“Platform Toen”, waaraan deelnemen de professionele (Huygensmuseum Hofwijck en Museum
Swaensteyn, Haags gemeentearchief –waarin opgenomen het archief Leidschendam-Voorburg- en de
Bibliotheek aan de Vliet) en de overige verenigingen en stichtingen, die zich betrokken voelen bij het
erfgoed (zoals Stichting Mooi Voorburg, Vereniging Erfgoed Leidschendam, Stichting De Salamander,
Stichting Molen De Vlieger, Stichting Hoekenburg, Vereniging Archeologische Werkgroep LeidschendamVoorburg, Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram, Stichting Open Monumentendag
Leidschendam-Voorburg en natuurlijk de Historische Vereniging Voorburg).
17 februari, 2 mei
Kees van der Leer hield lezingen over de 'geheimen' achter de samenstelling van boek en tentoonstelling
"Hoeven aan de Broeksloot". De lezingen in museum Swaensteyn werden goed bezocht.
15 maart
Opening tentoonstelling “Mooi Voorburg 55 jaar” in het Stadsmuseum.
13 juni
Opening museum Swaensteyn na een grondige verbouwing. Ook de naam is gewijzigd: Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg heet weer Museum Swaensteyn. De vaste presentaties op de eerste verdieping
zijn vernieuwd, er is kleur aangebracht en Prinses Marianne is 'verhuisd' naar een ruime kamer aan de
voorzijde van het museum. De tuin is omgevormd tot een museale buitenruimte. In het kassagebied
(centrale hal) is een toeristisch informatiepunt gecreëerd.
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15 mei
De 38e algemene ledenvergadering vond plaats in de Voorhof te Voorburg. Volgens de presentielijst waren
35 leden aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de herbenoeming van bestuursleden, het jaar- en financieel
verslag 2013, de begroting 2015 en het verslag van de financiële controlecommissie 2013 vermeld.
Ook de voornemens voor publicaties in de komende jaren 2014 werden toegelicht. Twee nummers in 2014
werden aangekondigd, één met diverse artikelen en één over de architecten van de wederopbouw, en in
2015 het boek van de Werkgroep Voorburgs Verteld Verleden, gebaseerd op de slachtoffers van WO II als
vermeldt op het herinneringsmonument in het park Sijtwende. Daarna volgt een boek over de wijk Damsigt
(Om dit te kunnen financieren is deze uitgave intussen doorgeschoven naar 2016).
De vergadering werd gevolgd door een presentatie van de heer Meindert Marijs over de tweede
wereldoorlog in Voorburg, dit ook in relatie met het boek van de werkgroep Voorburgs Verteld Verleden,
dat zal verschijnen in mei 2015.
30 augustus
De vereniging was aanwezig met een kraam in het “historisch straatje” van het “Cultureel zomerfestival” in
het winkelcentrum Julianabaan.
10 september
Er werd deelgenomen aan de kennismakingsbijeenkomst in het Haags gemeentearchief, nu het archief
Leidschendam-Voorburg daar geïntegreerd is.
13 september
Als elk jaar was de vereniging aanwezig met een kraam naast de Oude Kerk op de Open Monumentendag.
27 november
Op de 39e algemene ledenbijeenkomst werd het nieuwe boek “Voorburgs Jong Erfgoed” gepresenteerd. Dit
werd voorafgegaan door een interessante en door velen geapprecieerde lezing over “De
wederopbouwarchitectuur” door de architectuurhistoricus mevrouw Dorine van Hoogstraten. Een inleiding
op dat boek door de auteur, de heer Jacques Plugge, en een overzicht door de heer Renier van Gelooven
van de mogelijkheden tot geschiedvorsing met behulp van het internet met een overzicht van de eigen
website van de vereniging, completeerden de avond.

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 2014 verschenen uitgaven “Voorburgse
Verscheidenheden” en “Voorburgs Jong Erfgoed”. Ook naar de auteurs van de verhalen en boek,
waarbij diverse leden, gaat onze oprechte dank.



De werkgroep Tentoonstellingen, door omstandigheden gereduceerd tot Ruud Bosscher en Fabian
van Boheemen, konden begin 2014 terugkijken op een zeer geslaagde tentoonstelling “Hoeven aan
de Broeksloot”. Onze dank daarvoor is groot.



De financiële controlecommissie, die al menig jaar ons financieel begeleidt.



De werkgroep “Voorburgs Verteld Verleden”, die in 2014 wederom een boek heeft
‘klaargestoomd’, getiteld “70 jaar Vrede en Vrijheid”. Dit boek, naar het zich laat aanzien zal een
aanwinst zijn voor de reeks Historisch Voorburg.
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De werkgroep "Historische Vragen Beantwoorden", die in 2014 weer diverse vragen van binnen
en buiten de vereniging kon beantwoorden.



De webmasters, die de website www.historischeverenigingvoorburg.nl keurig up-to-date houden.



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 uiterst verdienstelijk
verzorgt.



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

