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L.S.
Een tijdje geleden werd ik, als voorzitter van de Historische Vereniging Voorburg, geïnterviewd
door Radio Midvliet. De radiomakers hadden hun huiswerk goed gedaan en we bespraken
samen de verschillende projecten van de HVV. Zo kwamen de projecten van onze werkgroep
Voorburgs Verteld Verleden aan bod. Ook het werk van de werkgroep Damsigt kwam aan de
orde. De vraag werd gesteld wat mensen er over 200 jaar nog aan hebben, aan die verhalen
of zo’n boek over een wijk. Mijn antwoord daarop was, dat nou net over 200 jaar mensen er
veel aan zullen hebben, dat de geschiedenis, die nu om ons heen plaatsvindt en die vaak niet
wordt vastgelegd in allerlei documenten, op een toegankelijke manier is geregistreerd. Dat
neemt niet weg, dat ook nu de vruchten van dat historisch werk al hele boeiende stof
opleveren. We moeten de vrijwilligers, die er hun tijd in steken (en er ook plezier aan hebben,
wees gerust), daar dankbaar voor zijn. Ik ben erg blij met het boek en de tentoonstelling over
‘Damsigt, een wijk apart’. U ook, hoop ik.
Renier van Gelooven – voorzitter HVV

Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

42e algemene ledenvergadering
in de Grote Zaal van De Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 19 mei 2016, aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.
Agenda:

1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 40e algemene ledenvergadering van 15 mei 2014 (zie bijlage 1)

5.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw Nelleke Kok en de heer Frits Steinhorst. Zij
stellen zich herkiesbaar.

6.

Jaarverslag 2015

7.

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

8.

Rekening en verantwoording 2015 en verslag kascommissie 2015

9.

Begroting 2017

10.

Benoeming nieuwe kascommissie

11.

Rondvraag en sluiting
Secretariaat: Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg, 070 386 7456

1

Rond 21.00 uur zal Kees van der Leer een inleiding geven over de nieuwe uitgave in de reeks ‘Historisch
Voorburg’, getiteld ‘Damsigt, een wijk apart’.

Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
mevrouw T. van Bree te Voorburg
de heer L.J.J. Helderman-Satijn te Voorburg
de heer A. Meijer te Voorburg
mevrouw D. Timmer te Voorburg
de heer M. Verplancke te Voorschoten
We heten alle nieuwe leden van harte welkom.

Het nieuwe boek ‘Damsigt, een wijk apart’.
Dankzij een zeer enthousiaste werkgroep uit de 100 jaar bestaande wijk Damsigt is een fraai nieuw
boekwerk geproduceerd in de reeks Historisch Voorburg. Ook Kees van der Leer heeft bijgedragen
met het verhaal over de buitenplaats waarnaar deze wijk is vernoemd. Het boek gaat gepresenteerd
worden op zaterdag 23 april 2016 in museum Swaensteyn. Wegens de beperkte capaciteit van het
museum zullen bij deze presentatie van het eerste boek aan wethouder Frank Rosenberg enkel
genodigden aanwezig kunnen zijn. Tevens wordt dan de bijbehorende tentoonstelling in museum
Swaensteyn geopend.
Met het museum is afgesproken, dat leden van de Historische Vereniging Voorburg op zondag 24
april 2016 van 13.00 tot 14.00 uur hun exemplaar van het nieuwe boek ‘Damsigt, een wijk apart’ in
het museum Swaensteyn kunnen komen afhalen. Zij hebben dan tevens gratis toegang tot de bij het
boek behorende tentoonstelling in het museum. Als u in het bezit bent van een museumkaart, neem
deze dan mee en laat hem in museum Swaensteyn scannen, dan helpt u het museum, dat wij toch
graag in onze gemeente in stand willen houden.
Ook bij de hiervoor aangekondigde algemene ledenvergadering op donderdag 19 mei 2016 kunt u
uw exemplaar van ‘Damsigt, een wijk apart’ meenemen. De bezorging van de niet afgehaalde boeken
start na die vergadering.
Op Koningsdag 27 april viert de wijk Damsigt, als gebruikelijk, feest. Belangstellenden uit de wijk, die
het boek besteld hebben, krijgen dan hun exemplaar.

Het Erfgoedpodium
De organisaties die zich in Leidschendam-Voorburg bezighouden met het erfgoed, hebben nu regelmatig
overleg in het erfgoedpodium. Daarbij wordt gekeken hoe de diverse organisaties elkaar kunnen helpen
om hun doelen te verwezenlijken. Het huidige college van B&W maakt zich sterk voor cultuur en erfgoed
en probeert ook daarmee Leidschendam-Voorburg aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
Wat allemaal op erfgoedgebied mogelijk is, heeft u recent kunnen zien op de op zaterdag 16 april
gehouden Erfgoeddag “Schatten aan de Vliet”. De intentie is de samenwerking blijvend voort te zetten.
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Vrijwilligers
Elke vereniging en daarmee ook de onze bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. Zonder hen kunnen wij
niet bestaan en niet de zaken organiseren en publiceren, zoals wij dat nu doen.

Het bestuur wil graag een oproep doen aan u, om te overwegen iets van uw kostbare tijd te
besteden aan de vereniging om deze springlevend te houden.
De grootste prioriteit ligt nu bij:






de werkgroep ‘Voorburgs Verteld Verleden’, die aanvulling behoeft. Er wordt nog gedacht
aan het volgende onderwerp waar de werkgroep zich mee gaat bezighouden. Dus als u er nu
bijkomt, kunt u nog daarover meedenken!
de werkgroep ‘Website Historischeverenigingvoorburg.nl’. De website wordt steeds
mooier, maar is nu nog het werk van een enkeling. We hebben best wel inspirerende
plannen voor de website, maar dan zijn vrijwilligers hard nodig om die plannen te realiseren.
Het is beslist niet nodig om een digitaal expert te zijn (al helpt dat natuurlijk wel), maar als
het u aanspreekt om eens mee een website op te zetten, meldt u dan bij een van de
bestuursleden of op ons e-mailadres.
In 2018 bestaat de vereniging 25 jaar, niet super-oud, maar toch een memorabel jubileum!
Dus zoeken we mensen voor een enthousiaste jubileumcommissie. Daar beginnen we nu al
mee, want het is 2018, voordat je er erg in hebt. En nu is er nog tijd voor een gedegen
voorbereiding.

En natuurlijk zijn wij altijd geïnteresseerd in kandidaten, die een bestuursfunctie in onze vereniging
zouden willen gaan bekleden.
Wie, o wie? Ofschoon enthousiasme en beschikbaarheid eerste vereisten zijn voor actieve
betrokkenheid bij de HVV, is zeker voor een bestuursfunctie aantoonbare ervaring op dat niveau
wenselijk.

Posters van Voorburg
Van het Haags Gemeentearchief afdeling Leidschendam-Voorburg hebben wij de posters mogen
ontvangen, die destijds zijn gebruikt voor de tentoonstelling bij de overgang van het gemeentearchief
Leidschendam-Voorburg.

Boeken over en memorabilia van Voorburg
Van diverse leden mochten wij Voorburgse verzamelingen ontvangen. Wij zullen deze met foto’s gaan
presenteren op de website. Dus als u geïnteresseerd bent om uw verzameling uit te breiden, houdt de
website www.historischeverenigingvoorburg.nl in de gaten!
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Wilt u a.u.b. uw e-mailadres doorgeven?
Als u deze Nieuwsbrief met de post ontvangt, is van u geen e-mailadres bekend bij het
secretariaat of het ons bekende e-mailadres werkt niet meer.
Door Nieuwsbrieven niet met de post te hoeven versturen, besparen we een behoorlijke
hoeveelheid geld. Natuurlijk begrijpen wij, dat niet iedereen gebruik maakt van e-mail. Zij
zullen dan ook Nieuwsbrieven per post blijven versturen.
Maar mocht u deze Nieuwsbrief per post hebben ontvangen en wilt u wel uw e-mailadres ter
beschikking stellen, dan verzoek ik u vriendelijk vanaf uw e-mailadres een bericht te sturen
aan ons e-mailadres info@historischeverenigingvoorburg.nl. Waarvoor namens de vereniging
veel dank.
Bij de Nieuwsbrief per post, worden dit jaar de gebruikelijke bijlagen (Notulen ALV 2015,
Secretarieel en financieel jaarverslag) niet bijgesloten, eveneens wegens de steeds hogere
postale kosten. Deze verslagen zullen bij de vergadering beschikbaar zijn. Ook worden zij
gepubliceerd op onze website www.historischeverenigingvoorburg.nl .

Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.
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