Jaarverslag 2017
Als vastgelegd in de statuten wordt U een verslag gedaan van de voornaamste feiten en
gebeurtenissen, welke zich in 2017 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

STATISTIEK
•
•
•

Op 1 januari 2017 telde de vereniging 609 leden.
Aan het eind van 2016 telde de vereniging nog 583 leden.
De ledentalontwikkeling toont daarmee het volgende beeld:
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460 leden wonen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Van 455 leden is het e-mailadres bekend.
Van 250 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 bestuursleden Renier van Gelooven, Evert van de Graaff, Alexandra Oostdijk en Marcel van der Lans
waren in het voorjaar aan de beurt om af te treden. Zij stelden zich herkiesbaar en werden bij
acclamatie opnieuw voor twee jaar benoemd. Jan Kok nam afscheid als adviseur van het bestuur. Hij
werd hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur dientengevolge:
-

3.

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 redactiecommissie was eind 2017 als volgt samengesteld:
-

De heer dr. A. Jacobs
De heer G. Th. Langerak
De heer drs. C. van der Leer
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 2016 beoordeelde, bestond uit:
De heer P. Sas
De heer P.P. Metzelaar
De heer A. Innemee
Zij zullen ook het jaar 2017 beoordelen.
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4.

Verenigingsleven

Het bestuur kwam in 2017 zes keer in bestuursvergadering bijeen.
Het bestuur heeft de vereniging door het jaar talrijke malen vertegenwoordigd.

Erfgoedpodium
De vereniging was zesmaal vertegenwoordigd bij het Erfgoedpodium. Dit is het
cultuurhistorisch overleg in Leidschendam-Voorburg, waaraan alle organisaties
deelnemen, die zich in Leidschendam-Voorburg bezighouden met het lokale
erfgoed.
Op zaterdag 8 april 2018 is door het Erfgoedpodium voor de tweede maal de Erfgoeddag "Schatten
aan de Vliet" georganiseerd.
Vanuit het Erfgoedpodium wordt de Wiki over de geschiedenis van Leidschendam-Voorburg
(wiki.toenleidschendam-voorburg.nl) onderhouden.

Monument "Vrede en Vrijheid"
Bij de samenstelling van het boek "70 jaar Vrede en Vrijheid", dat als uitgangspunt had de namen op
het inmiddels 10 jaar oude monument in het Sijtwendepark een 'gezicht' te geven, bleek het
monument diverse fouten en omissies te bevatten. De meest ernstige fout was, dat op het monument
namen vermeld werden van personen, die niet op het monument thuishoren, omdat zij overleden
waren in dienst van de toenmalige vijand. Dit is door de werkgroep en het bestuur diverse malen
aangedragen bij de gemeente en uiteindelijk werd door burgemeester Tigelaar besloten in ieder geval
de 'verkeerde' namen vóór 4 mei 2017 van het monument te verwijderen. Ook werd toegezegd de
andere fouten en omissies te zijner tijd recht te zetten.

ALV
De 44e algemene ledenvergadering vond plaats in de Voorhof te Voorburg. Volgens de presentielijst
waren 66 leden aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de herbenoeming van bestuursleden, het jaaren financieel verslag 2016, de begroting 2018 en het verslag van de financiële controlecommissie over
2016 vermeld.
Ook de voornemens voor publicaties in de komende jaren werden toegelicht.
Na sluiting van de vergadering gaven Ruud Bosscher en Fabian van Boheemen, auteurs van de
volgende publicatie in de reeks "Historisch Voorburg" getiteld "Troublente Tijden (1672-1678).
Voorburg in het rampjaar", een toelichting op hun boek.
Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan mevrouw drs. Ellen van Waerden, de
pasbenoemde archivaris van het Haags Gemeentearchief (HGA). Het HGA is in ruime mate gebruikt en
bron voor een groot gedeelte van het nieuwe boek.
Mevrouw Van Waerden vertelde vervolgens een inzichtelijk verhaal over het beheer door het HGA van
de archieven van Leidschendam-Voorburg.

Lezing over het Huys ter Nieuburch
Het bestuur van de Historische Vereniging Voorburg heeft het plan opgevat om het aantal lezingen
(o.i.d.) op te voeren van twee per jaar (ALV in mei en ALB in november) naar vier. De eerste 'nieuwe'
lezing werd gehouden op 24 augustus 2017 in de behoorlijk gevulde grote zaal van De Voorhof. Hans
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Koot, de gemeentelijk archeoloog van Rijswijk, hield een boeiend betoog over het door Frederik
Hendrik gebouwde Paleis, waar in 1697 de Vrede van Rijswijk werd getekend. Nu ligt daar het
Rijswijkse bos.

Cultureel Zomerfestival en Open Monumentendag
De vereniging was aanwezig met een kraam in het “historisch straatje” van het “Cultureel
zomerfestival” in het winkelcentrum Julianabaan en als elk jaar was de vereniging aanwezig met een
kraam naast de Oude Kerk op de Open Monumentendag. Vier respectievelijk vijf nieuwe leden kon de
vereniging na deze evenementen noteren.

ALB
De 43e algemene ledenbijeenkomst trok een aanzienlijk aantal leden. Een volle grote zaal van De
Voorhof aanhoorde het interessante verhaal over de Beeldenstorm, algemeen en in Voorburg, zoals
dat werd voorgeschoteld door Sander Wassing, freelance historicus in 2013 afgestudeerd in Leiden.

Hoekenburg
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze enthousiaste collegae bij het beschrijven van de historie
van Voorburg, de stichting "Hoekenburg". Vele jaren wisten zij door publicaties en fotopresentaties
het verleden van Voorburg in de recente eeuwen te illustreren. Helaas konden niet genoeg vrijwilligers
gevonden worden om de stichting te continueren. Op 9 december 2017 waren we nog in de
gelegenheid om hen, en met name de heer Soonius, nog eenmaal te complimenteren met hun werk.

5.

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

•

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.

