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Geachte leden,
2013 is al wéér een jubileumjaar voor de HVV. De tijd vliegt. Het is, vind ik, altijd goed om bij zo’n moment
stil te staan. Een goed moment dat ons dwingt al die activiteiten nog eens in herinnering op te halen en
allen te herdenken, die aan de opbouw en uitbouw van de HVV hebben bijgedragen. Zaken die ons toch
vaak te makkelijk ontschieten. In het bijzonder denk ik terug aan Klaartje van Tuijl en Pancras den Bakker,
oud bestuursleden, actieve en stimulerende bestuursleden die ons helaas ontvallen zijn. Terugkijkend
bewonder ik ook de gestage groei van onze vereniging en de nog steeds groeiende collectie boeken in de
reeks Historisch Voorburg, het tijdschrift en uithangbord van onze vereniging. We zullen bij het jubileum
stilstaan, maar ook vol goede moed voortgaan. Op naar het volgende decennium. Een tijd waarin we ook
weer samen met alle leden, werkgroepen, de redactie, sponsoren, zuster-verenigingen en instanties en
gedreven bestuursleden, de geschiedenis van Voorburg blijven beschrijven en de studie naar die historie
blijven stimuleren. Op de komende ledenvergadering is ons blikveld iets kleiner. We kijken terug naar 2012
en vooruit naar 2014. U bent er toch ook weer bij?
Renier van Gelooven - voorzitter.
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

36e algemene ledenvergadering
in de Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 16 mei 2013, 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 34e algemene Ledenvergadering van 22 mei 2012 (zie bijlage 1)
5. Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw Alexandra Oostdijk, de heer Evert van de Graaff
en de heer Marcel van der Lans. Zij stellen zich herkiesbaar voor twee jaar.
6. Jaarverslag 2012 (zie bijlage 2)
7. Voornemens (o.a. nieuwe uitgaven in de reeks “Historisch Voorburg”)
8. Nieuwe plannen van de werkgroep “Voorburgs Verteld Verleden”
(zie toelichting in deze nieuwsbrief)
9. Rekening en verantwoording 2012 (zie bijlage 3) en verslag kascommissie 2012
10. Begroting 2014 (zie bijlage 3)
11. Benoeming nieuwe kascommissie
12. Rondvraag en sluiting
Kees van der Leer zal na de vergadering een inleiding houden over de achtergronden van de
jubileumuitgave van “Historisch Voorburg” over Voorburgse boerderijen.
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Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
mevrouw E.A.J. Alkemade te Houten
de heer F.G.A.J. Arons te Voorburg
mevrouw A. Bakker-van Egmond te Voorburg
mevrouw W. Bennink te Leidschendam
de heer dr. G.M.A. van Beynum te Voorburg
de heer F.C. van Boheemen te Leidschendam
mevrouw M.M. Brummer-van Beek te Voorburg
de heer E.A. Destrée te Hoofddorp
de heer en mevrouw A.L. Duijvestein te Voorburg
de heer J.G. van Egmond te Voorburg
de heer A. van der Elst te Voorburg
de heer mr. F.A. Gelauff LL.B te Voorburg
de heer en mevrouw L.J.M. van der Heijdt
te Leidschendam
De heer H. van der Heul te Leidschendam
De heer H.M.J. Hoogweg te Nootdorp
de heer P. Hoogweg te Leidschendam

de heer P.G.W. Jansen te Voorburg
de heer S. Karlsson te Voorburg
mevrouw M. Mooijman te Hoorn
de heer P.A. Mook te Voorburg
de heer J. Polderman te Voorburg
de heer D. van der Rest te Leiderdorp
de heer F. Rietveld te Zoetermeer
mevrouw M.E.J. Schropp te Monster
de heer F.J.M. Smeenk te Voorburg
de heer A.J.M. Storre te Voorburg
de heer H.B.M. Uijttenhout te Voorburg
mevrouw drs. J.A. van Vels-van Dongen
te Voorburg
mevrouw J.N. Walraad-van Hoogdalem
te Goudswaard
mevrouw J. Willems te Delft

Voorburgs Verteld Verleden
De in 2010 gestarte werkgroep Voorburgs
Verteld Verleden heeft een eerste succesvolle
publicatie op haar naam kunnen schrijven. Eind
november 2012 lanceerde deze werkgroep een
boek over 75 jaar (verdwenen) middenstand in
Voorburg-Noord onder de titel ‘Hier zat de
bakker en daar de kruidenier…’.
De ledenbijeenkomst op 28 november jl. in De
Driespong in Voorburg-Noord, waarin het eerste
exemplaar aan wethouder mw. Heleen Mijdam werd aangeboden, werd uitstekend bezocht. Meer dan 150
personen woonden deze avond bij. Wij mochten ons
verheugen over de aanwezigheid van een groot aantal
geïnterviewde middenstanders en/of hun nazaten en vele
belangstellende leden van de Historische Vereniging
Voorburg. Dat het boek enthousiast is ontvangen moge
blijken uit het feit dat alle 1080 exemplaren inmiddels zijn
uitgegeven.
Met deze publicatie heeft de werkgroep Voorburgs Verteld
Verleden mede getracht een eerbetoon te schrijven aan de
middenstanders die in een voorbij tijdperk keihard hebben
gewerkt om van een klein bedrijf met een relatief gering
afzetgebied (veelal niet meer dan een paar straten) een
succes te maken. Zij en hun nazaten kunnen met recht trots
hierop zijn.
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De werkgroep die de in 2010 gedane belofte waar heeft gemaakt bestond uit Nelleke Kok (voorzitter),
Gerard Langerak (redactielid Historische Vereniging), Marcel van der Lans (secretaris), Jos Engels, Herman
Flaton, Wil Pel, Catrijn Steinhorst en Peter Vernooij. Deskundige, adviserende toehoorder was Gerard
Duijvestein.
Op 5 maart jl. heeft de werkgroep zich beraden op een toekomstige, nieuwe publicatie. Voorlopig is besloten
om iets te onderzoeken en te schrijven in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Leidmotief daarbij is het
oorlogsmonument voor Vrede en Vrijheid in het Sijtwende Park te Leidschendam-Voorburg. Op dit
monument, dat in 2007 werd onthuld, zijn de namen geschreven van allen die ons in de Tweede
Wereldoorlog door verschillende oorzaken zijn ontvallen. De bedoeling van de werkgroep is om een aantal
van deze personen aan de hand van ooggetuigenverklaringen en overleveringen uit de mond van naaste
familieleden, vrienden of anderszins alsnog ‘een gezicht en een verhaal’ te geven. In principe gaat de
werkgroep voort in bovengenoemde samenstelling, zij het helaas zonder onze toehoorder, Gerard
Duijvestein.
Wij doen van harte een beroep op die leden van de Historische Vereniging, die affiniteit hebben met dit
onderwerp en die bereid zijn onze werkgroep met hun deskundigheid en enthousiasme te versterken.
Zij kunnen zich melden op het e-mailadres: info@historischeverenigingvoorburg.nl
Het ligt in de bedoeling om de publicatie in mei 2015 (70 jaar bevrijding) gereed te hebben.
Nelleke Kok

Contributie-inning
Het innen van contributiegelden gebeurt, zoals u weet, steeds meer met behulp van een machtiging. Ook
wij zouden graag bij zoveel mogelijk leden tot innen van contributie met machtiging overgaan. Met het
invullen van een formulier en ondertekening daarvan machtigt u de vereniging elk jaar de door de
algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te innen. Indien u onverhoopt met de inning niet
akkoord kunt gaan, kunt u binnen 56 dagen deze weer ongedaan maken.
Daarom sturen we u met deze nieuwsbrief een machtigingsformulier (zie bijlage 4) voor een doorlopende
automatische incasso. Wij hopen dat zo veel mogelijk leden van deze mogelijkheid gebruik zullen willen
maken. Het bespaart ons veel werk en onnodige kosten.
U kunt de machtigingsformulieren op één van de volgende adressen van bestuursleden in de bus doen:
Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg - Oost
Parkweg 59, 2272 AE Voorburg - Centrum
Laan van Oostenburg 17, 2271 AN Voorburg - Centrum
Queridostraat 64, 2274 XH Voorburg – nabij Julianabaan
Arentsburghlaan 5, 2275 TT Voorburg - West
Bezuidenhoutseweg 65-31, 2594 AC Den Haag- nabij Den Haag Centraal
Anna van Buerenplein 88, 2595 DB Den Haag- nabij Den Haag Centraal
Indien deze adressen voor u te ver weg zijn, verzoeken wij u de machtiging in een gefrankeerde enveloppe
te sturen aan één van de volgende adressen:
Postbus 49, 2270 AA Voorburg
Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg
Dank u
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E-mailadressen
Als u deze Nieuwsbrief met de post ontvangt, is van u geen e-mailadres bekend is bij het secretariaat. Door
Nieuwsbrieven en andere documenten niet met de post te hoeven versturen, besparen we een door de
stijgende posttarieven telkens grotere hoeveelheid geld. Natuurlijk begrijpen wij, dat niet iedereen gebruik
maakt van e-mail. Zij zullen dan ook deze documenten per post blijven ontvangen. Maar mocht u deze
Nieuwsbrief hebben ontvangen en wel uw e-mailadres ter beschikking willen stellen voor toekomstige
zendingen, dan verzoek ik u vriendelijk vanaf uw e-mailadres een bericht te sturen aan
info@historischeverenigingvoorburg.nl. Waarvoor namens de vereniging veel dank.

Wij hopen velen van u weer op de algemene ledenvergadering te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Marcel van der Lans, secretaris.
Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Verslag 34e algemene ledenvergadering van 22 mei 2012
Jaarverslag 2012
Rekening en verantwoording 2012 en begroting 2014
Machtigingsformulier contributie-inning

