Jaarverslag 2012

Als vastgelegd in de statuten, wordt U een verslag gedaan van de voornaamste feiten en gebeurtenissen,
welke zich in 2012 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

In de loop van het verslagjaar is besloten het 'tientjeslidmaatschap' voor gezinsleden op te heffen. Hierdoor
daalde het aantal leden. Aan het begin van het 2012 bedroeg het aantal leden van de vereniging 608 (na
correctie vanwege de 'tientjesleden' 574). Eind 2012 was het aantal leden gestegen tot 596. Er woonden
105 leden buiten de gemeente. De ledentalontwikkeling toont, na correctie, daarmee het volgende beeld:

2.

Bestuur

In het voorjaar waren de penningmeester, de heer Frits Steinhorst, en het bestuurslid, mevrouw Nelleke
Kok, aan de beurt van aftreden. Zij stelden zich herkiesbaar en werden bij acclamatie opnieuw 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 2012 als volgt samengesteld:
-

de heer drs. C. van der Leer
de heer dr. A. Jacobs
de heer G.Th. Langerak
de heer P. Spannenburg
de heer dr. W.J.E. van de Graaff (contactpersoon vanuit het bestuur)

De financiële controlecommissie bestond in 2012 onveranderd uit:
-

4.

mevrouw P. Velthuijsen-Karreman
de heer dr. J.W. Eggink
de heer ir. H. Mast

Verenigingsleven

Het bestuur heeft de vereniging door het jaar vertegenwoordigd in een aantal gemeentelijke en culturele
overlegorganen. Genoemd kunnen worden het cultureel overleg "Platform Toen" en de besprekingen
betreffende Open Monumentendag. Ook met het Stadsmuseum werd enige malen overlegd in verband
met de jubileumtentoonstelling. Het bestuur kwam in 2012 acht keer in bestuursvergadering bijeen.
Op 31 maart vertegenwoordigde het bestuur de vereniging bij de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de Laan van Heldenburg. Na inleidingen door de heer Dirk Beekman, over het
ontstaan van het boek en door de heer Kees van der Leer, over de geschiedenis van de boerderij
Heldenburg, presenteerde de voorzitter van de Historische Vereniging het eerste exemplaar van het boek
"Zicht op de Oude kerk", dat uitgegeven werd naar aanleiding van die herdenking, aan mevrouw Heleen
Mijdam, wethouder van de gemeente.
De 34e algemene ledenvergadering vond plaats op 22 mei in de Voorhof te Voorburg. Er waren 50 leden
aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de herbenoeming van bestuursleden, het jaar- en financieel verslag
2011, de begroting 2013 en het verslag van de financiële controlecommissie 2011 vermeld.
Ook de voornemens voor 2012 en 2013 kwamen aan de orde. Er werd medegedeeld, dat in 2012 drie
boeken zouden worden uitgegeven. Per direct het boek "Zicht op de Oude kerk" ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Laan van Heldenburg. In september een boek over de Vrijburgstraat, eveneens bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan en in november het boek van de werkgroep “Voorburgs Verteld
Verleden” gebaseerd op interviews met ondernemers in Voorburg-Noord. Over de vorderingen van de
werkgroep werd de vergadering door mevrouw Kok ingelicht.
2013 is het 20-jarig jubileumjaar. Er wordt gewerkt aan een nieuw boek over Voorburgse boerderijen. Dat
wordt de enige uitgave in dat jaar.
Voor de presentatie van het eerste exemplaar van het boek "Een speelse straat in West, 100 jaar
Vrijburgstraat" was de ambassadeur van Turkije in Nederland uitgenodigd. Het was uit het onderzoek van
de heer Kees van der Leer namelijk gebleken, dat de eerste vertegenwoordiger, 400 jaar geleden, van de
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Republiek der Verenigde Nederlanden in Turkije, de heer Cornelis Haga, ook bewoner was geweest van het
"Huis te Vrijburg". De ambassadeur, de heer Uğur Doğan, stemde hiermee in.
Op 1 september werden inleidingen gehouden door de heer Joep Aalders over het ontstaan van de
Vrijburgstraat en door de heer Kees van der Leer over Cornelis Haga en het "Huis te Vrijburg" en muzikale
intermezzo's door een dansje door kinderen uit de Vrijburgstraat en door de heer Wim Madderom, die op
het Prinses Marianneorgel een werk uitvoerde van Jan Pieterszoon Sweelinck, een tijdgenoot van Cornelis
Haga. Het eerste exemplaar werd aan de heer Doğan overhandigd door mevrouw Anke van Pelt van het
comité Vrijburgstraat en de voorzitter.
Op 8 september was onze vereniging, als gebruikelijk, vertegenwoordigd tijdens de Open Monumentendag
met een uitstalling op het terrein naast de Oude Kerk.
De 35e algemene ledenbijeenkomst werd gehouden op 28 november 2012. Ter gelegenheid van het
verschijnen van het boek "Hier zat de bakker en daar de kruidenier…, 75 jaar middenstand in VoorburgNoord" werd de bijeenkomst gehouden in het gebouw "De Driesprong" in de Van Faukenbergstraat in
Voorburg-Noord. De opkomst van leden en geïnterviewden was zeer groot (meer dan 150).
De bijeenkomst begon met een presentatie "Mag het ietsje meer zijn?" door de heer H.J. Habermehl over
de veranderingen in het 'boodschappen doen'. Gevolgd door een pauze, waarin koffie en boterletter
werden gepresenteerd. Een traktatie geschonken door de plaatselijke bakkerijvestiging van Frans de Groot.
Mevrouw Nelleke Kok hield daarna een inleiding over de werkzaamheden van de werkgroep "Voorburgs
Verteld Verleden" bij de totstandkoming van het boek. Waarna de voorzitter het eerste exemplaar van het
boek overhandigde aan mevrouw Heleen Mijdam, wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Na een verhaal van de heer Piet van Veldhoven, één van de geïnterviewden voor het boek, over zijn
ervaring in de wijk en bij het interview, werd het boek verstrekt aan de aanwezige leden en
geïnterviewden.

5.

Website

De website: www.historischeverenigingvoorburg.nl vermeldt het laatste nieuws van de vereniging en geeft
ook inzicht in verschenen en nog verkrijgbare boeken. De website is in ontwikkeling en er wordt gezocht
naar uitbreiding van de diensten op de site.
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6.

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 2012 verschenen uitgaven van ons
tijdschrift “Historisch Voorburg”.
o jaargang 17 nr. 2: “Zicht op de Oude kerk, 100 jaar Laan van Heldenburg”
o jaargang 18 nr. 1: “Een speelse straat in west, 100 jaar Vrijburgstraat”
o jaargang 18 nr. 2: "Hier zat de bakker en daar de kruidenier… , 75 jaar middenstand in VoorburgNoord"



De financiële controlecommissie, die al vele jaren ons financieel reilen en zeilen in de gaten houdt.



De werkgroep “Voorburgs Verteld Verleden”, die in 2012 een uiterst waardevolle en populaire
uitgave heeft geproduceerd. En van plan is in 2015 een publicatie te gaan verzorgen over de
Voorburgse verhalen uit WO II.



De nieuwe werkgroepen "Historische Vragen Beantwoorden" en "Tentoonstellingen", die in 2013
gestart zijn.



Diverse leden steunen het stimuleren van de aandacht voor en het vastleggen van de geschiedenis
van Voorburg.
o Inventarisatie van bouwtekeningen, afkomstig uit het voormalige gemeentearchief van
Voorburg, bij het archief van de huidige gemeente.
o Het bijhouden van de geschiedenis-‘Wiki’ in het project “Toen” van de bibliotheek
Leidschendam-Voorburg (wiki.toenleidschendam-voorburg.nl).



De leden, die zorgen dat de uitgaven van Historisch Voorburg bij onze leden in Voorburg,
Leidschendam en Zoetermeer bezorgd worden.

