Jaarverslag 2018

Als vastgelegd in de statuten wordt U een verslag gedaan van de voornaamste feiten en
gebeurtenissen, welke zich in 2018 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

STATISTIEK
•
•
•

Op 1 januari 2018 telde de vereniging 583 leden.
Aan het eind van 2018 telde de vereniging nog 565 leden.
De ledentalontwikkeling toont daarmee het volgende beeld:
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•
•
•
•

470 leden wonen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Van 485 leden is het e-mailadres bekend.
Van 275 leden wordt de contributie op de door hen verstrekte machtiging geïnd
Er zijn ook nog acht nul-leden (historische zusterverenigingen)
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2.

Bestuur

De heer Arjen van Aalst wordt voorgesteld als bestuurslid en bij acclamatie in het bestuur gekozen.
De bestuursleden Nelleke Kok en Frits Steinhorst waren in het voorjaar aan de beurt om af te treden.
Zij stelden zich herkiesbaar en werden bij acclamatie opnieuw voor twee jaar benoemd.
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur dientengevolge:
-

3.

De heer A.J. van Aalst, lid
De heer dr. R.M.W. van Gelooven, voorzitter
De heer dr. W.J.E. van de Graaff, lid
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

Commissies

De heer Gerard Langerak heeft zich eind 2018 teruggetrokken uit de redactie. Een opvolgster werd
gevonden in de persoon van mevrouw Constance Scholten. De redactiecommissie was als gevolg
eind 2018 als volgt samengesteld:
-

De heer dr. A. Jacobs
De heer drs. C. van der Leer
Mevrouw C.L.H. Scholten
De heer P. Spannenburg
De heer dr. W.J.E. van de Graaff is de contactpersoon namens het bestuur.

De financiële controlecommissie, die het financiële jaar 2017 beoordeelde, bestond uit:
De heer P. Sas
De heer P.P. Metzelaar
De heer A. Innemee
Zij zullen ook het jaar 2018 beoordelen.

4.

Verenigingsleven

De vereniging vierde dit jaar haar 25-jarig jubileum. Dus waren er meer dan de gebruikelijke
activiteiten. En alle activiteiten bleken heel redelijk geslaagd.
Wel normaal was het, dat het bestuur in 2018 zes keer in bestuursvergadering bijeenkwam en dat het
de vereniging door het jaar talrijke malen heeft vertegenwoordigd.

Erfgoedpodium
De vereniging was vertegenwoordigd bij de besprekingen in het Erfgoedpodium.
Op zaterdag 21 april 2018 is door het Erfgoedpodium voor de derde maal de
Erfgoeddag "Schatten aan de Vliet" georganiseerd.
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Monument "Vrede en Vrijheid"
De fouten gemaakt bij het inrichten van het monument in het Sijtwendepark zullen in 2019 aan de
hand van onder meer de gegevens uit het HVV-boek "70 jaar Vrede en Vrijheid" verder gerectificeerd
worden door de gemeente.

ALV
De 46e algemene ledenvergadering vond plaats in de Voorhof te Voorburg. Volgens de presentielijst
waren 55 leden aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de herbenoeming van de bestuursleden Nelleke
Kok en Frits Steinhorst, de benoeming van Arjen van Aalst tot bestuurslid, het jaar- en financieel verslag
2017, de begroting 2019 en het verslag van de financiële controlecommissie over 2017 vermeld.
Ook de voornemens voor het jubileumjaar 2018 werden toegelicht.
De vereniging heeft het ambitieuze plan opgevat om een indrukwekkend jubileumboek te gaan
uitgeven met als thema "De Vliet". De termijn waarop dit gerealiseerd moet gaan worden is uiterst
krap en de omvang van het boek is zeer fors. Het plan is daarom ambitieus.
Verder zullen speciale activiteiten in het kader van het jubileum worden georganiseerd. Genoemd
werden lezingen, boottocht en jubileumfeest.
Na sluiting van de vergadering werd een lezing verzorgd door de heer Sander Wassing over de
dorpsbeschrijvingen van Lieve van Ollefen (1747-1819).

Lezingen
Drie lezingen werden aan de leden aangeboden. Naast de hiervoor vermelde lezing over Lieve van
Ollefen, betrof dit een lezing in maart over de Binckhorst door de heer Koos Havelaar, voorzitter van
de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) en een lezing in augustus over de, door een delegatie van
museum Hofwijck, nagereisde reis van Constantijn Huygens naar Italië door Peter van der Ploeg,
directeur van de Voorburgse musea.

Jubileum met Vaart
Na de lezingen begin dit jaar komt het jubileum van
de HVV pas echt goed op gang met de feestelijke
boottocht over de Vliet op 2 juni jl. De boottocht,
voorafgegaan door een boeiende rondleiding door
de oudhollandse tuin van Hofwijck, was snel
volgeboekt. Twee groepen konden achtereenvolgens van de tocht genieten.

Cultureel Zomerfestival en Open Monumentendag
Ook dit jaar was de vereniging met een kraam aanwezig bij het “Cultureel zomerfestival” op het
Koningin Julianaplein en bij de Oude Kerk op de Open Monumentendag. Diverse nieuwe leden konden
worden verwelkomd.
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Boekpresentatie
Op zaterdag 15 september presenteerde de Historische Vereniging
Voorburg het jubileumboek "De Vliet langs Leidschendam en
Voorburg". Zo’n 100 enthousiaste leden waren aanwezig bij de
zonnige ceremonie. In de tuin van Hofwijck vertelde Kees van Leer
wat zijn favoriete verhalen zijn in het immense boek. Renier van
Gelooven, de voorzitter van HVV reikte het boek uit aan de
burgermeester Klaas Tigelaar. Terecht memoreerde deze dat dit
jubileumboek een waardig alternatief van de Voorburgse Canon kan
worden genoemd. Bij het boek werd een tentoonstelling in de musea
Hofwijck en Swaensteyn georganiseerd.

Jubileumbijeenkomst

De 45e algemene ledenbijeenkomst was in dit jubileumjaar omgezet in een jubileumfeest op 10
november. In de aula van het gymnasium Novum verzamelden zich bijna 150 leden voor een goed
georganiseerde en amusante middag, met drank, spijs en een historische pub quiz.

5.

Dank

Onze dank gaat als elk jaar uit naar de leden, die door vrijwillige taken de vereniging de vereniging
laten zijn. Wij noemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De redactiecommissie
De leden, die ons geholpen hebben om de jubileumactiviteiten perfect te organiseren.
De financiële controlecommissie
De werkgroep 'Tentoonstellingen'
De werkgroep 'Historische Vragen Voorburg'
De webmaster van onze website www.historischeverenigingvoorburg.nl.
De bezorgers, die onze publicaties in de reeks “Historisch Voorburg” brengen bij de leden in
Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer en een stukje Den Haag.
De leden, die vanuit de Historische Vereniging Voorburg ondersteuning verlenen met
vrijwilligerswerk bij andere cultuurhistorische organisaties.
En verder alle leden die ons op andere wijze hielpen, maar die hier nog niet genoemd werden.

