Jaarverslag 2013
Als vastgelegd in de statuten, wordt U een verslag gedaan van de voornaamste feiten en gebeurtenissen,
welke zich in 2013 in het verenigingsleven hebben voorgedaan.

1.

Leden

Aan het begin van het 2013 bedroeg het aantal leden van de vereniging 596. Eind 2013 was het aantal
leden gestegen tot 619. Er woonden 119 leden buiten de gemeente. De ledentalontwikkeling toont
daarmee het volgende beeld:

2.

Bestuur

In het voorjaar waren de bestuursleden mevrouw Alexandra Oostdijk, de heer Renier van Gelooven, de
heer Evert van de Graaff en de heer Marcel van der Lans aan de beurt om af te treden. Zij stelden zich allen
herkiesbaar en werden bij acclamatie opnieuw benoemd.
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur dientengevolge:
-

de heer dr. R.M.W. van Gelooven, voorzitter
de heer dr. W.J.E. van de Graaff, lid
de heer J.L. Kok RA, adviseur
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
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3.

Commissies

De redactiecommissie was eind 2013 als volgt samengesteld:
-

de heer drs. C. van der Leer
de heer dr. A. Jacobs
de heer G. Th. Langerak
de heer P. Spannenburg
de heer dr. W.J.E. van de Graaff is de contactpersoon namens het bestuur.

De financiële controlecommissie bestond in 2013 uit:
-

4.

mevrouw P. Velthuijsen-Karreman
de heer mr. dr. J.W. Eggink
de heer ir. H. Mast

Verenigingsleven

Het bestuur heeft de vereniging door het jaar vertegenwoordigd in een aantal gemeentelijke en culturele
overlegorganen. Bijvoorbeeld bij het “Platform Toen” en de “Cultuurborrel”. Ook nam de vereniging,
vertegenwoordigd door Kees van der Leer, deel aan de ‘Leertafels kwaliteitsverbetering beschermd
dorpsgezicht Oud-Voorburg’.
Het bestuur kwam in 2013 acht keer in bestuursvergadering bijeen.
Op 30 januari waren we aanwezig toen Park Rozenrust, dat door Erfgoed Leidschendam gekozen was als
het monumentaalste groen in Leidschendam, door wethouder Mijdam als dusdanig werd geopend.
Met steun van de HVV-leden kon Kees van der Leer bij de Koninklijke Bibliotheek de competitie “Je beste
vondst” winnen. Op 7 maart waren we aanwezig bij het uitreiken van de prijs, de Atlas de Wit, aan Kees van
der Leer in de Oranjerie aan het Oosteinde.
Op 12 maart werd in de Voorburgse bibliotheek weer een cursus “Schrijven voor de Wiki” verzorgd.
De 36e algemene ledenvergadering vond plaats op 16 mei in de Voorhof te Voorburg. Volgens de
presentielijst waren waren 41 leden aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de herbenoeming van
bestuursleden, het jaar- en financieel verslag 2012, de begroting 2014 en het verslag van de financiële
controlecommissie 2012 vermeld.
De vergadering werd gevolgd door verhalen van Martin Hooijmans en Kees van der Leer over de
voorbereiding van het jubileumboek.
Ook de voornemens voor 2013 en 2014 werden toegelicht. Er werd verteld, dat in 2013 enkel het
jubileumboek zou verschijnen. Maar dat werd dan ook een bijzonder boek en erbij werd een
tentoonstelling in het Stadsmuseum georganiseerd. En er wordt een ‘feestje’ verwacht!
In 2014 een boek met diverse onderwerpen, in 2015 een boek van de werkgroep Voorburgs Verteld
Verleden over de slachtoffers van WO II.
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De website zal steeds meer mogelijkheden krijgen, maar invoering kost nog wel wat tijd.
Op 14 september was onze vereniging, als gebruikelijk, vertegenwoordigd tijdens de Open
Monumentendag met een uitstalling op het terrein naast de Oude Kerk. Ondanks de regen mocht de kraam
geregeld bezoek ontvangen. Dat dit ten koste ging van de gezondheid van de kraambemanning was minder.
Voorafgaand aan de 37e algemene ledenbijeenkomst op zondag 8 december werd door de wethouder
mevrouw Heleen Mijdam de tentoonstelling “Hoeven aan de Broeksloot” in het Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg geopend.

De algemene ledenbijeenkomst stond in het teken van ons 20-jarig jubileum. Ter gelegenheid van het
verschijnen van het boek "Hoeven aan de Broeksloot” werd de bijeenkomst gehouden nabij de laatste
‘Hoeve aan de Broeksloot’, de boerderij Essesteijn. De bijeenkomst werd gehouden in de naastgelegen
Dekkershoeve.
Iedereen
werd
verwelkomd
met
boerenjongens, waarna een welkomstwoord
en een toast door de voorzitter. De heren
Anne Jacobs, namens de redactie, en Henk
Jan Bregman, nazaat van de laatste boer op
Noordenburg, spraken over de “Hoeven aan
de Broeksloot”. Op film kwam ook nog een
echte boer langs. Waarna de bijeenkomst
werd vootgezet met een bij het thema
behorend hapje, erwtensoep en roggebrood.
Ook werd het nieuwe boek aan de
aanwezige leden verstrekt.

5.

Website

De website: “www.historischeverenigingvoorburg.nl” vermeldt al het wetenswaardige nieuws over de
vereniging en geeft ook inzicht in verschenen en nog verkrijgbare boeken. De website ontwikkelt zich
steeds verder. Momenteel worden de webmasters ingewerkt. Diverse uitbreidingen van de diensten via
deze website worden voorzien, zodra de weborganisatie op poten staat.
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6.

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 voor hun werkzaamheden aan de in 2013 verschenen uitgave van het
jubileumboek.
Het boek “Hoeven aan de Broeksloot” bleek een succesvolle toevoeging in de reeks “Historisch
Voorburg” (Jaargang 19 nr. 1). Een waarschijnlijk nagenoeg compleet beeld kon worden geschetst
van al de boerderijen, die ooit deel uitmaakten van Voorburg. Zeker omdat eerdere publicaties in
de reeks “Historisch Voorburg” digitaal op een CD waren bijgevoegd.



De werkgroep Tentoonstellingen die, door omstandigheden gereduceerd tot weinig leden, toch in
staat was om een zeer gewaardeerde tentoonstelling “Hoeven aan de Broeksloot” op poten te
zetten. De namen van Ruud Bosscher en Fabian van Boheemen mogen hier met ere worden
genoemd.



De financiële controlecommissie, die al menig jaar ons financieel begeleid.



De werkgroep “Voorburgs Verteld Verleden”, die in 2013 zich bezig hield met een nieuw
onderwerp, met de intentie om in 2015 (70 jaar bevrijding) een publicatie te gaan verzorgen over
de verhalen uit WO II, die gaan over de op het monument in het Sijtwendepark vermelde slachtoffers.



De werkgroep "Historische Vragen Beantwoorden", die in 2013 weer diverse vragen van binnen
en buiten de vereniging kon beantwoorden.



De zeer gewaardeerde leden, die bij elke nieuwe uitgave van “Historisch Voorburg” weer zorgen,
dat de boeken bezorgd worden bij onze leden in Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer.



Leden, die de Voorburgse historische basis ondersteunen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in het
gemeentearchief en bij het historische samenwerkingsverband in Leidschendam-Voorburg
(bibliotheek, musea, gemeentearchief, verenigingen) en de daaruit voortgekomen historische
bijdragen van Voorburgers in de “wiki” (wiki.toenleidschendam-voorburg.nl).

