Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

CONCEPT

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en
Leefbaar Voorschoten, gehouden op 12 april 2017 in de Openbare Bibliotheek te Voorschoten
AANWEZIG: het bestuur, behalve Helmi de Ruiter (wegens ziekte), ca. 55 leden
1. Opening en agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op een, na de verbouwing van
de bibliotheek, iets andere, maar toch vertrouwde plaats. Er zijn geen op- of aanmerkingen
bij de agenda.
2. Mededelingen
De voorzitter staat stil bij het onverwachte overlijden van Piet Winkel op 29 januari 2017. Op
die dag waren Tiny en Piet nog als vrijwilligers werkzaam geweest op Berbice. Een stapeltje
door hen opgeworpen aarde heeft een week lang als stille getuige van het overlijden
onaangeroerd in de tuin van Berbice gelegen. Piet is van 1997-2003 voorzitter van OGLV
geweest en heeft met zijn bestuur aan de wieg gestaan van de Vereniging OGLV na de
omzetting van de stichting in een vereniging. Later werd hij lid van de Commissie Planologie.
Een markante figuur en een zeer gewaardeerd lid van de vereniging is ons ontvallen. De
voorzitter is blij dat Tiny de kracht heeft gevonden deze ALV bij te wonen. De vergadering
neemt een ogenblik stilte in acht om de overledene te gedenken.
Verder staat de voorzitter stil bij het afscheid van Helen Raap als coördinator bezorging van
de Nieuwsbrief. De bezorging van de set stukken voor deze ALV was het laatste wapenfeit
van Helen. Zij heeft gedurende 14 jaar op voortreffelijke wijze de bezorging van ons
ledenblad in goede banen geleid. De voorzitter brengt haar daarvoor hartelijk dank, onder
aanbieding van een fraai boeket bloemen en een groot paasei. Helen spreekt een kort
dankwoord, waarin zij zich dankbaar toont dat zij altijd weer de nodige vrijwilligers kon
vinden die bereid waren een deel van de bezorging voor hun rekening te nemen. Er moest
zelfs een reservelijst worden opgesteld, omdat niet iedereen direct nodig was. Via de
reservelijst konden verder incidentele gaten i.v.m. vakantie of ziekte worden opgevuld.
Vanuit de aanwezige leden toont Frits van Koten zich bereid de taak van Helen (coördinatie
verspreiding ledenblad december) op zich te nemen.
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: Helga Dulfer, Bart Groen,
Cees van Duijn en Jaap Smits. Verder heeft Helmi de Ruiter zich helaas moeten ziekmelden.
3. Communicatie met de leden
Henny van der Klis geeft een toelichting op de brief van het bestuur die bij de ALV-stukken is
gevoegd. Zij schetst de ontwikkeling die de communicatie met donateurs en leden heeft
doorgemaakt vanaf de oprichting van de Stichting OGLV in 1971 naar de huidige vereniging:
van stencils via gedrukte A4-tjes en de gedrukte Nieuwsbrief gaan we nu de digitale snelweg
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op. Langs die weg kan veel actuelere informatie naar de leden. De Nieuwsbrief was leuk en
handzaam, maar je kon er niet alles in kwijt. Henny verwijst naar de recente aansluiting van
de vereniging bij de website rijnlandgeschiedenis.nl, waarmee ook de geschiedenis van
omliggende gemeenten binnen bereik is gekomen. We stappen nu af van de gedrukte
Nieuwsbrief, maar komen nog wel eenmaal per jaar in december met een gedrukt ledenblad,
dat bedoeld is als bewaarblad. We hopen dat dit bij de leden in de smaak zal vallen. De
vereniging gaat nu mee met de ontwikkelingen op de digitale snelweg; Nederland heeft een
zeer hoog percentage aangeslotenen op internet. Het bestuur denkt daarom dat deze stap
verantwoord is. Wel missen we nog van ca. 300 leden het e-mailadres. Dat hebben we
natuurlijk nodig om alle leden te kunnen bereiken.
Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe vaak de digitale nieuwsbrief zal verschijnen en hoe het
voortaan gaat met de ALV-stukken. Henny antwoordt dat elke digitale nieuwsbrief een of
enkele pagina’s zal tellen met korte zakelijke mededelingen en actuele zaken. Hij zal vaker
dan viermaal per jaar verschijnen, telkens als daar aanleiding toe is. De ALV-stukken zullen
niet langer, zoals dit jaar, in sets bij de leden worden bezorgd.
Vanuit de zaal wordt de suggestie gedaan de ALV-stukken integraal op de website te
plaatsen. Die suggestie wordt door het bestuur overgenomen. Ook dit jaar waren enkele
stukken (bijv. het verslag van de ALV 2016) al op de website te vinden.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het meer interactief maken van de website stapsgewijs zal
worden ingevoerd.
Henny bevestigt dat voor deze aanpak is gekozen.
De voorzitter constateert uit het uitblijven van verdere vragen dat de leden begrijpen dat het
bestuur tot de aangekondigde werkwijze heeft besloten. Hij meldt verder dat de digitale
nieuwsbrieven voortaan ook op de website oglv.nl zullen worden geplaatst. Daar kan men
alles dus ook nalezen.
4. Verslag van de ALV van 6 april 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij dit verslag, zodat het wordt vastgesteld. [Opm.
secretaris: Op blz. 7, midden moet worden gelezen: .. als er geen financieel probleem was …].
5. Jaarverslag 2016
De voorzitter stelt vast dat zijn streven de grens van 1.000 leden te behalen onder zijn
voorzitterschap niet is gerealiseerd. Met de vaststelling dat er meer grootouders dan ouders
met kleine kinderen in de zaal aanwezig zijn, stelt hij verder vast dat het helaas met het
jeugdbeleid niet erg wil vlotten. In het kader van de ledenactiviteiten meldt Addy van de Lint,
voorzitter van de Activiteitencommissie, dat dit jaar o.m. nog het volgende op het
programma staat: bezoek aan de tuin van Duivenvoorde, Hofjeswandeling in Leiden en
bezoek aan Museum Voorlinden in Wassenaar. Over het Jaarverslag 2016 zijn geen vragen of
opmerkingen, zodat het wordt vastgesteld.
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6. Financiële verantwoording 2016
Emile de Haas, penningmeester van de vereniging, geeft een toelichting op de in de set ALVstukken opgenomen financiële verantwoording 2016. Hoewel over 2016 een tekort op de
exploitatie is ontstaan (de ontwikkeling van de website bleek een kostbare zaak en voor de
brochure “Rood of Groen” over de Duivenvoordecorridor, uitgebracht voor rekening van alle
samenwerkende organisaties, waren geen middelen begroot), is er een vermogen van voldoende
omvang als buffer aanwezig om verantwoord door te kunnen gaan. Omdat de vernieuwing van
de website een investering in de toekomst vormt, heeft het bestuur besloten de in 2016
daarvoor gemaakte kosten (op kasbasis) in meer jaren af te schrijven. Van de
bestemmingsreserve bijzondere projecten is een bedrag van € 1.000 besteed aan het mede
financieren van het boek van Marijke Reinsma: “Voorschoten tussen 1200 en 1400”. Bij de
aanwezige leden bestaan geen vragen over de financiële verantwoording.

7. Verslag Kascommissie 2016
8. Decharge van het bestuur voor het financiële beheer 2016
Marco van der Meij zegt de vergadering namens de Kascommissie 2016 goed nieuws te
kunnen brengen: de Kascommissie heeft bij haar controle vastgesteld dat de banksaldi
kloppen en dat alle betaalde facturen betrekking hadden op doeleinden van de vereniging.
De Kascommissie adviseert de vergadering dan ook om de financiële verantwoording 2016
goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beheer. Uit het
applaus van de vergadering na die woorden leidt de voorzitter af dat de vergadering aldus
heeft besloten.
9. Benoeming Kascommissie 2017
Marco van der Meij is al tweemaal opgetreden als lid van de Kascommissie en is daarom niet
herbenoembaar. Wiet Schiethart is opnieuw beschikbaar. Uit de aanwezige leden stelt Jan
van Leeuwen zich beschikbaar als tweede lid. De vergadering benoemt de leden Schiethart
en Van Leeuwen in de Kascommissie 2017.
10. Begroting 2017
De penningmeester licht toe dat het uitgavenpatroon ongeveer gelijk zal zijn aan dat in 2016.
De netto besparing op de gedrukte Nieuwsbrief zal worden gebruikt voor de uitgave van het
ledenblad in december. Met de huidige contributie en overige inkomsten is de lopende
exploitatie te financieren. Wellicht zullen we nog geen zwarte cijfers kunnen schrijven i.v.m.
de afschrijving voor de nieuwe website. De vergadering keurt de begroting 2017 goed.
11. Samenstelling bestuur
De voorzitter deelt mee dat hij in 2008 is aangetreden als bestuurslid en in 2009 voorzitter is
geworden. Na tweemaal herbenoemd te zijn is hij nu statutair niet meer verkiesbaar. Het is
jammer dat Helmi de Ruiter vanavond wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Zij is door het
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bestuur als zijn opvolger gekozen. Hij wenst Helmi beterschap en veel succes als voorzitter
van de vereniging toe.
Karel de Beer neemt als langstzittend bestuurslid het woord. Stan Dessens is waarschijnlijk
de langstzittende voorzitter van de vereniging, maar het woord “zittend” staat in scherp
contrast met alles waar Stan voor staat. Er zijn zoveel kanten aan zijn persoonlijkheid dat je
al moe wordt van het opschrijven daarvan. Wij kennen Stan vooral als onze voorzitter die ons
als bestuur steeds goed door onze vergaderingen loodst, strategisch richting geeft en af en
toe op zijn praatstoel zit en achtergronden vertelt van wat er speelt. Extern zoekt hij de
samenwerking met anderen, zoals bij de actie voor het behoud van de Duivenvoordecorridor. Karel was bij de eerste vergadering met de Corridorgenoten en weet wat er door
Stan allemaal aan werk is verzet. Je bent gezegend met iemand als hij die al dat werk aan kan
en die doorgaat, ondanks bureaucratische barrières. Stan is verder een mensenmens met
een groot netwerk, die mensen aantrekt en bij de vereniging betrekt. Exemplarisch is de
angst bij velen om op Open Monumentendag langs de stand van OGLV te lopen, omdat Stan
je dan geheid lid maakt. De vereniging is onder zijn leiding bestuurlijk een stuk activistischer
geworden, denk aan de acties tegen de RijnlandRoute en voor de Duivenvoordecorridor.
Iedereen weet waar wij als vereniging voor staan. Strategie bepalen en richting geven aan de
vereniging waren sterke punten van Stan. Hij is gemotiveerd en gedreven. Bij een vaartochtje
van het bestuur naar Leiden liet hij zich van een bijzondere kant kennen, toen hij niet alleen
een mooi verhaal had over de geschiedenis van Leiden, maar ook persoonlijke herinneringen
ophaalde uit zijn studententijd en zijn kennismaking met Marianne. Karel bedankt Stan
namens de vereniging heel hartelijk voor zijn grote inzet voor OGLV en betrekt ook
Marianne in zijn dankwoord. Hij deelt mee dat het bestuur heeft besloten Stan te benoemen
tot erelid van de vereniging. Hij biedt Stan het boek “Nederlandsche Vogelen 1770-1829”,
een XL facsimile uitgave van Nozeman en Sepp, aan en hoopt dat dit een blijvende
herinnering en erkenning zal vormen voor alles wat Stan voor de vereniging heeft gedaan.
Een derde cadeau is een mini-symposium op 19 mei 2017 met een aantal lezingen over
Voorschotense onderwerpen.
Stan zegt in zijn dankwoord dat er bij een afscheid doorgaans overdreven wordt over de
verdiensten van de scheidende functionaris. Hij heeft als voorzitter zijn best gedaan en bij
een verzuchting van Marianne of dit of dat nu ook al weer door hem moest worden opgepakt
heeft hij soms bevestigend gereageerd. Hij is erg blij met het boek met vogeltekeningen; ze
zijn zo mooi dat een foto het er niet bij haalt. Stan is van plan zijn mondje te blijven roeren,
maar hij zal het bestuur niet voor de voeten lopen. Hij zal zich als voorzitter van de
Commissie Planologie met de Duivenvoordecorridor bezig blijven houden. We zijn daarover
nog niet klaar met de gemeente. Dat klinkt dreigend, maar soms is het nodig de confrontatie
te kiezen. Daar kunnen hele mooie dingen uit voortkomen. Hij verwijst naar het uitstel, op
advies van de burgemeester, van de aanpassing van de gemeentebegroting 2017 door
ingrijpende bezuinigingen en lastenverzwaringen. In de discussie over de bestuurlijke
toekomst van Voorschoten liggen mogelijkheden tot bezuiniging besloten. Verder wil Stan
zich inzetten voor het verbeteren van de burgerparticipatie in contacten met de gemeente
over nieuw beleid. Op dat thema zijn verbeteringen nodig. Ook daarover heeft de
burgemeester zich bereid getoond tot overleg. Het spreekwoord zegt: Er is een tijd van
komen en een tijd van gaan. Nu is er een tijd van pauze, aldus de scheidende voorzitter.
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Na de pauze verzorgen de leden van de kernredactie in een openbare bijeenkomst een
presentatie over de in voorbereiding genomen Canon van Voorschoten. Jan-Willem Sentrop
geeft een korte toelichting op de inhoud en opzet van de Canon; Willy van Rooijen licht de
aansluiting op het geschiedenisonderwijs (tijdlijn, 10 periodes, vensters) toe. Jane Koopstra
en Wim van den Eijkel presenteren ieder een door hen geschreven venster over resp. de 80jarige oorlog en het 12-jarig bestand en het Ambachts- en Baljuwhuis. De aanwezigen nemen
met instemming kennis van de inhoud van de Canon. In de discussie o.l.v. Georges Willems
worden vanuit de zaal diverse vragen gesteld en beantwoord. De vele suggesties vanuit de
zaal voor de inhoud van de Canon zullen door de kernredactie nader op bruikbaarheid
worden bezien.
JWS/19-04-2017
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