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Geachte leden en donateurs,
Voorwoord van de voorzitter

“De geschiedenis maakt een jong mens oud, zonder rimpels of grijze haren, door hem het voorrecht
van de ervaring der ouderdom te geven zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en
gebreken”. Dit schreef Thomas Fuller (Engels priester en schrijver 1608-1661). De geschiedenis
maakt oude mensen ook weer jong. Omdat ze het verleden opnieuw kunnen beleven. Dat is
misschien wel de reden waarom het werk van de HVV zovelen boeit. In het afgelopen jaar hebben
we weer vele nieuwe leden kunnen bijschrijven. Dat is zeker ook te danken aan de
samenwerkingsprojecten van de HVV. Door de samenwerking ontstaan mooie boeken, maar ook
bekendheid en waardering voor elkaars werk. En daar profiteert iedereen van. Zo willen we als
HVV ook weer vooruit in de komende tijd. Volgend jaar (2013) vieren we weer een jubileumfeest,
maar dat is toekomst.
Renier van Gelooven - voorzitter.
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

34e algemene ledenvergadering
in de Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op dinsdag 22 mei 2012, aanvang 20.00 uur
De zaal is open om 19.30 uur.
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 32e algemene Ledenvergadering van 19 mei 2011 (zie bijlage 1)

5.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw P.J. Kok en de heer F.G.W. Steinhorst,
beiden stellen zich herkiesbaar.

6.

Jaarverslag 2011 (zie bijlage 2)

7.

Voornemens (o.a. nieuwe uitgaven in de reeks “Historisch Voorburg”)

8.

Voortgangsbericht over het project “Voorburgs Verteld Verleden”
(zie toelichting in deze nieuwsbrief)
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9.

Rekening en verantwoording 2011 (zie bijlage 3) en verslag kascommissie

10. Contributieaanpassing (zie toelichting in deze nieuwsbrief)
11. Begroting 2013 (zie bijlage 3)
12. Wijziging Huishoudelijk Reglement (zie toelichting in deze nieuwsbrief)
13. Benoeming nieuwe kascommissie
14. Rondvraag en sluiting
Kees van der Leer zal na de vergadering een inleiding houden over de achtergronden van de nieuwe uitgave
van “Historisch Voorburg”, getiteld “Zicht op de oude kerk”. Dit is uitgegeven ter gelegenheid van het
eeuwfeest van de Laan van Heldenburg (zie toelichting in deze nieuwsbrief). Vervolgens zal deze uitgave
aan de aanwezige leden beschikbaar worden gesteld en zal ook een drankje en hapje worden aangeboden.
Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
-

de heer J.A.M. Aalders te Voorburg
mevrouw A.G.E. Alkemade te Voorburg
mevrouw B.J.P.C. Evenblij-Lubsen te Voorburg
de heer B. Feijen te Voorburg
mevrouw T. Gerrits-Lieffering te Voorburg
de heer P.W. Haans te Voorburg
de heer H.C. Hartgring te Voorburg
de heer G. ter Horst te Voorburg
de heer M.B. en mevrouw E.M. Jansen-Keuvelaar te Voorburg
de heer G.M. Knoop te Voorburg
de heer G.A.M. Kokshoorn te Kockengen
de heer H. de Koning te Voorburg
de heer drs. ir. W.F. de Kövel te Voorburg
mevrouw J. Kroon te Voorburg
de heer P. van der Lugt te Lommel (BE)
de heer J.J.L. Margès te Voorburg
de heer J.P.J. Oldenburg te Voorburg
de heer Joh.G.S. Pennekamp te Voorburg
mevrouw E. Sormani te Rijswijk
de heer P. Span te Voorburg
mevrouw A. Staehle te Leiden
de heer ds. A. Sterrenburg te Voorburg
de heer B.A. Venemans te Voorburg
de heer A.A. van der Weijden te ‘s-Gravenhage
mevrouw L.T.M. Wijffels-Pieck te Berlicum

Voorburgs Verteld Verleden
De Werkgroep Voorburgs Verteld Verleden is zo langzamerhand in een finale fase gekomen van het
verzamelen van verhalen en data voor onze publicatie “de verdwenen middenstand in Voorburg-Noord”.
Vanwege het enthousiasme van de werkgroep en de geïnterviewden is er een grotere hoeveelheid
verhalen opgetekend en data verzameld dan wij aanvankelijk hadden voorzien. Een mooi resultaat, maar
met financiële consequenties.
De werkgroep is om die reden enerzijds bezig de kopij kritisch te bezien, maar anderzijds hebben wij een
zeer actieve sponsorwerving gestart.
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Het uiteindelijke resultaat van al die inspanningen hopen wij u aan het eind van het jaar te kunnen tonen.
P.J. Kok
Nieuwe uitgave “Historisch Voorburg”
Het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave is recent door onze voorzitter overhandigd aan wethouder
Mijdam. Dit ter gelegenheid van de viering van het eeuwfeest van de “Laan van Heldenburg”.
Aanwezigen op de vergadering van 22 mei kunnen het boek aldaar in ontvangst nemen. Bij de overige
leden zal het boek in de maanden volgend op de vergadering bezorgd worden.
Contributieaanpassing
Het is twaalf jaar geleden, dat de contributie van € 21.- (toen ƒ45.-) voor alle leden werd vastgesteld. Het
bestuur is van mening, dat een contributieverhoging nodig is. Dat leidt het af aan het steeds moeilijker
sluitend maken van de begroting. Dit komt vooral door de oplopende kosten van de uitgaven van
“Historisch Voorburg”.
Het bestuur realiseert zich, dat een deel daarvan veroorzaakt wordt door de hoge standaard, die de
uitgaven in de loop van de jaren hebben bereikt. Toch denken wij, dat een contributieverhoging naar € 25.realistisch is en te verkiezen boven een verlaging van die standaard. Nu worden de uitgaven gerealiseerd
door het niet onsuccesvol benaderen van sponsors, maar de fondsen, waarvan wij daarbij zeer dankbaar
gebruik maken, zijn gelimiteerd en wensen niet, dat wij van hen afhankelijk worden voor de bekostiging van
onze uitgaven.
Tegelijk zal van het lidmaatschap van de zogenaamde “tientjesleden” worden opgeheven. Tientjesleden zijn
leden die behoren tot een huishouden waarvan tenminste één persoon lid is van de vereniging. Zij betalen
een door de ledenvergadering vastgestelde geringe bijdrage (€4.-), bezitten geen stemrecht en ontvangen
geen publicaties. Daarmee wordt hen weliswaar het lidmaatschap ontnomen, maar hun werkelijke positie
in de vereniging verandert nauwelijks.
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Blz 3 - BESTUUR – Functionarissen
Was:
Het bestuur kan de volgende functionarissen omvatten: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,
penningmeester, 2e secretaris, 2e penningmeester.
Tekst 2e penningmeester vervalt.
Reden:
De taken van de tweede penningmeester worden in dit huishoudelijk reglement niet beschreven.
Daarmee is de functie zonder betekenis.
Blz 4 – BESTUUR – Rooster van aftreden
Was:
Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar gekozen. Daarna kunnen zij zich maximaal 2 keer voor
telkens 2 jaar herkiesbaar stellen. Bij een volledige bezetting van het bestuur (7 leden) kunnen maximaal
3 bestuursleden gelijktijdig aftreden. De archivaris van Voorburg blijft adviseur van het bestuur en wordt
derhalve niet opgenomen in het rooster van aftreden. Indien een ex-bestuurslid gedurende tenminste 1
jaar geen bestuursfunctie binnen de HVV heeft vervuld, kan deze wederom worden voorgedragen.
Wordt:
Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar gekozen. Daarna kunnen zij zich telkens voor 2 jaar
herkiesbaar stellen. Bij een volledige bezetting van het bestuur (7 leden) kunnen maximaal 3
bestuursleden gelijktijdig aftreden. Aan het bestuur kan een adviseur van het bestuur worden verbonden.
De adviseur is niet opgenomen in het rooster van aftreden
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Reden:
In een vorige algemene ledenvergadering is besloten, dat zittende bestuursleden zich telkens voor 2 jaar
herkiesbaar mogen stellen en niet meer verplicht na zes bestuursjaren dienen af te treden. Ook de regel
over 1 jaar non-bestuur alvorens men voorgedragen kan worden vervalt daarmee. De tekst betreffende
de adviseur is aangepast aan de intussen gewijzigde benadering.
Blz 6 – LEDEN – Leden, contributie, stemrecht
Tekst vervalt:
Alleen leden die buiten de Gemeente Voorburg wonen betalen een extra bedrag ter dekking van
een deel van de portokosten.
Reden:
Komt niet overeen met de werkelijkheid. In 2000 is de contributie voor leden in en buiten
Voorburg gelijkgetrokken (ƒ45.-). Daarvoor was vanaf 1994 de contributie ƒ40 voor leden in en ƒ45
voor leden buiten Voorburg. Een hoger contributietarief wordt nu enkel toegepast bij buitenlandse
leden, afhankelijk van de posttarieven naar hun locatie.
Blz 6 – LEDEN – Leden, contributie, stemrecht
Tekst vervalt:
Tientjesleden zijn leden die behoren tot een huishouden waarvan tenminste 1 persoon lid is van de
vereniging. Zij betalen een door de ledenvergadering vastgestelde geringe bijdrage, bezitten geen
stemrecht en ontvangen geen publicaties.
Reden:
Tientjesleden (intussen €4.-) hebben geen voordeel van dit lidmaatschap. Daarom is deze mogelijkheid
met het voorstel tot contributieverhoging (zie hiervoor) opgeheven.
Blz 6 – LEDEN – Publicaties en Geschriften
Was:
De vereniging geeft regelmatig publicaties en geschriften uit. Het tijdschrift HISTORISCH VOORBURG
verschijnt 3x per jaar onder auspiciën van de vereniging. Daarnaast verschijnt 3 tot 5 keer per jaar een
Nieuwsbrief met informatie over de voortgang van projecten, uitnodigingen voor ledenvergaderingen,
notulen, jaarverslag, begroting, excursies en lezingen.
Wordt:
De vereniging geeft publicaties en geschriften uit. De uitgaven in de reeks HISTORISCH VOORBURG
verschijnen regelmatig onder auspiciën van de vereniging. Daarnaast verschijnt minstens 2 keer per jaar
een Nieuwsbrief met informatie over de voortgang van projecten, uitnodigingen voor ledenvergaderingen, notulen, jaarverslag, begroting, excursies en lezingen.
Reden:
In overeenstemming brengen met de gewijzigde frequentie van de uitgaven van “Historisch Voorburg”
(sinds 1999) en met de publicaties van Nieuwsbrieven.

Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Marcel van der Lans, secretaris.
Bijlagen
1.
2.
3.

Verslag 32e algemene ledenvergadering van 19 mei 2011
Jaarverslag 2011
Rekening en verantwoording 2011 en begroting 2013

