Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
Jaarverslag 2017
Wie het verenigingsjaar 2017 wil typeren komt uit op: een jaar van tegenstellingen. We
treurden om het overlijden van enkele zeer gewaardeerde leden en verheugden ons over de
Koninklijke Onderscheiding voor onze adviseur Jan Sloof. In de communicatie met onze
leden sloegen we definitief de digitale weg in, maar in december 2017 verscheen het eerste
OGLV Magazine op papier. Met het negatieve oordeel van de Raad van State uit 2016 in
onze procedure tegen de aanleg van de RijnlandRoute nog vers in het geheugen namen we
deel in een nieuwe procedure bij hetzelfde rechtscollege tegen het bestemmingsplan
Roosenhorst. We besloten aldus tot deelname in een bestuursrechtelijke procedure tegen
de gemeente, maar hadden ook sinds lange tijd weer een bestuurlijk overleg met het College
van B&W. Verder was er een belangrijke bestuurswisseling met het terugtreden van Stan
Dessens als voorzitter van de vereniging en de komst van Helmi de Ruiter als nieuwe en
eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van onze vereniging.
Verdriet en vreugde
Op 29 januari 2017 overleed onverwacht Piet Winkel. Hij was van 1997-2003 voorzitter van
onze vereniging. Zijn bestuur leidde de omzetting van de voormalige Stichting OGLV in de
huidige Vereniging OGLV, waarbij daarnaast ook de Stichting Historisch Museum
Voorschoten als zelfstandige organisatie voor de oprichting, het beheer en de exploitatie van
een plaatselijk museum tot stand kwam. Piet en zijn vrouw Tiny waren de dag voor Piets
overlijden nog als vrijwilligers bij Berbice werkzaam geweest. Op een druk bezochte uitvaart
werd afscheid genomen van Piet Winkel.
Op 14 september 2017 overleed Addy van de Lint – van der Poel. Zij was voorzitter van de
Activiteitencommissie van onze vereniging. Addy en haar eerder overleden echtgenoot
waren “echte” Voorschotenaren, die al lang hier woonden en hecht verankerd waren in het
plaatselijke verenigingsleven. Addy overleed na een kort ziekbed. Op een prachtig zonnige
septemberdag deden vele vrienden en bekenden haar op Rosenburgh uitgeleide.
Wij gedenken deze beide overleden actieve leden met dankbaarheid en respect.
Op 17 november 2017 presenteerde Jan Sloof in het Museum Voorschoten het vierde deel
van zijn serie Pareltjes van Voorschoten. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan
burgemeester Bouvy. Tot verrassing van Jan deelde de burgemeester hem daarna mee dat
hij bij Koninklijk Besluit was benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De fraaie
versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding werden hem vervolgens opgespeld. In de
motivering van het toekenningsbesluit werden de verdiensten van Jan Sloof voor het
ontsluiten en toegankelijk maken van de geschiedenis van Voorschoten in vele boeken,
artikelen en lezingen uiteraard belicht. Minder bekend is wellicht dat Jan ook het gehele

1

emeentearchief van Voorschoten heeft geïnventariseerd en gerubriceerd. Wij zijn als
vereniging zeer verheugd over dit koninklijk eerbetoon aan onze adviseur.
Digitaal en analoog
De Algemene Ledenvergadering stemde in met het voornemen van het bestuur om voortaan
langs de digitale snelweg met de leden te communiceren. Onze website is in 2016 geheel
gemoderniseerd en vormt een toegankelijke, helder ingedeelde bron van informatie over de
doelstellingen en het feitelijke doen en laten van onze vereniging. Ook de aankondigingen
van de Activiteitencommissie zijn voortaan op de website te vinden. Bij deze omslag
verdween de vertrouwde gedrukte Nieuwsbrief, die vele jaren ieder kwartaal het
verenigingsnieuws in de brievenbus van de leden heeft gebracht. Het verdwijnen van de
gedrukte Nieuwsbrief betekende tevens het afscheid van de redactiecommissie, die steeds
de kopij voor de Nieuwsbrief zorgvuldig doornam op de noodzaak tot correctie. Margreetje
Kist en Reinier van ’t Zelfde danken wij voor hun correctiewerk in de redactiecommissie.
Digitale nieuwsbrieven vormen een meer actuele bron van informatie en kunnen op elk
moment worden verzonden als daar aanleiding toe is. In het verenigingsjaar verschenen vier
van dergelijke e-nieuwsbrieven en twee circulaires over een bijzonder onderwerp. Om de
leden te kunnen bereiken is nodig dat hun e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is.
Vele leden gaven daarom gehoor aan onze oproep om hun e-mailadres aan ons door te
geven. Van een groot aantal leden is dat helaas nog niet geval, waardoor zij nog verstoken
blijven van de actuele nieuwsvoorziening-nieuwe-stijl. Neemt u even de moeite om ons uw
gegevens te melden, als u tot die laatste categorie behoort: ledenadmin@oglv.nl !
Het was voor velen nog wat wennen aan de nieuwe situatie. Regelmatig even de website
bezoeken voor het laatste verenigingsnieuws moet als gewoonte bij de leden nog wat
inslijten. Sommigen verbaasden zich over het uitblijven van de gedrukte Nieuwsbrief. Verder
bleek ons dat de e-nieuwsbrief bij enkele leden in het spamfilter van hun pc blijft steken.
Door het wijzigen van de instelling van dat filter kan dat worden voorkomen. Als u ons
voorziet van een toegankelijk e-mailadres, voorzien wij u graag regelmatig van alle
informatie die voor u als lid van belang is. Daarnaast staat de vernieuwde website
permanent tot uw beschikking.
Met de ingezette digitale communicatie bleef er wel plaats voor een papieren uitgave, het
nieuwe OGLV Magazine, waarvan het eerste nummer in december 2017 verscheen. Henny
van der Klis en Marijke Reinsma zijn er in geslaagd het - voortaan jaarlijks verschijnende magazine aantrekkelijk vorm te geven en te vullen met interessante artikelen over
historische gebeurtenissen en ontwikkelingen in en rond Voorschoten. Wij danken ook de
auteurs voor hun boeiende bijdragen. Rond Sinterklaas troffen alle leden deze uitgave in de
brievenbus aan. Dat betekende dat onze trouwe groep bezorgers weer eens op pad moest
om dit magazine bij de leden in hun wijk te bezorgen. Voorheen verzorgden zij ieder
kwartaal de bezorging van de papieren Nieuwsbrief. Enkele bestuursleden namen per fiets
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of auto de bezorging in de omliggende gemeenten waar leden wonen voor hun rekening. De
reacties de wij ontvingen over het nieuwe magazine waren steeds zeer lovend. Het door het
bestuur eerder aangekondigde cadeautje aan de leden in de feestmaand december blijkt in
de smaak gevallen te zijn. De redactie van het OGLV Magazine gaat graag op de ingeslagen
weg voort.
Raad van State – einde en begin van een procedure
In het Jaarverslag 2016 werd al melding gemaakt van het negatieve oordeel van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State in onze procedure tegen de aanleg van de
RijnlandRoute. Bij deze procedure werd door onze vereniging nauw samengewerkt met
andere belanghebbende organisaties met verwante doelstellingen. Dit betaalde zich uit bij
het overleg met die - en ook andere - organisaties n.a.v. het besluit van de gemeenteraad
van Voorschoten van 6 juli 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Roosenhorst, dat
omvangrijke woningbouw in de Duivenvoordecorridor mogelijk maakt. Voortvarend overleg
met de andere belanghebbende organisaties leidde tot een nieuwe gezamenlijke procedure
bij de Raad van State tegen dat bestemmingsplan. Op 5 oktober 2017 werd het beroepschrift
ingediend. Voor zover momenteel bekend, zal de behandeling van het beroep ter zitting
plaatsvinden in het voorjaar 2018.
Conflict en overleg met de gemeente
Bij de gemeente Voorschoten werd in het verslagjaar intensief actie gevoerd tegen de
voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Roosenhorst. Dat voorziet in de
bouw van ca. 44 woningen aan de noordzijde van de Kniplaan nabij de Bollenschuur. Eerder
vroegen wij bij College en Raad nadrukkelijk aandacht voor de bestuurlijke toezeggingen
omtrent het slechts in beperkte mate toestaan van woningbouw in de Duivenvoordecorridor
na het uitkopen van de daar gevestigde tuindersbedrijven. In november 2016 bleek dat de
collegepartijen in de gemeenteraad in strijd met een eerdere toezegging geen nader
onderzoek zouden doen naar de haalbaarheid van door onze vereniging aangedragen
alternatieve bouwlocaties binnen de bebouwde kom van de gemeente. Dat betekende dat
het beleid van de gemeente ongewijzigd gericht bleef op het bestemmingsplan Roosenhorst.
Dat voorziet in een ophoging van het toegestane bouwareaal van 2.000 m2 in het geldende
bestemmingsplan Buitengebied naar 4.000 m2 in het bestemmingsplan Roosenhorst. Nadat
alle verzoeken om overleg, alle mogelijkheden tot inspraak, het indienen van zienswijzen op
de gemeentelijke voornemens en van een lijst met alternatieve bouwlocaties tot niets
hadden geleid, zijn tien organisaties uit de regio, gericht op het beschermen van milieu,
natuur en landschap, van vogels en van het historisch erfgoed, bijeen gaan zitten om zich te
beraden over eventuele verdere stappen. Ook onze vereniging, vertegenwoordigd door Stan
Dessens, was bij dat overleg actief betrokken. De tien organisaties, in de wandeling bekend
als de Corridorgenoten, hebben weloverwogen besloten beroep in te stellen tegen het
besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2017 tot ongewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Roosenhorst. Ook ons bestuur is tot dat besluit gekomen. Daarmee is onze
3

vereniging voor het eerst betrokken als eisende partij bij een bestuursrechtelijke procedure
tegen een orgaan van de gemeente Voorschoten. Enige jaren geleden heeft ons bestuur als
beleidslijn vastgelegd dat deze stap pas zou worden gezet als het zou gaan om een
beeldbepalende aangelegenheid, die van groot belang is voor de ruimtelijke ordening in
Voorschoten. Naar ons oordeel doet een dergelijke situatie zich nu met het
bestemmingsplan Roosenhorst voor. Het gaat om het vastleggen van de bestemming
“wonen” voor een belangrijke locatie in de Duivenvoordecorridor voor de eerstvolgende 50100 jaar. Daarbij zijn verscheidene toezeggingen betreffende het minder intensief bouwen in
deze groene buffer tussen Voorschoten en Leidschendam opzij geschoven met de nijpende
financiële tekortsituatie van onze gemeente als voornaamste argument. De Raad van State
moet nu beslissen of de gemeente als een betrouwbare overheid heeft gehandeld door een
zo omvangrijk woningbouwproject met vrijstaande woningen en etagebouw in het
kwetsbare buitengebied mogelijk te maken.
Onze aanhoudende kritiek op het handelen van de gemeente heeft ons op het raadhuis
soms niet erg geliefd gemaakt. Zakelijke kritiek werd door enkele bestuurders als een
persoonlijke aanval ervaren. De inmiddels volledig gewijzigde personele samenstelling van
het College van B&W maakte de weg vrij voor de hervatting van het bestuurlijk overleg dat
wij voorheen regelmatig hadden met het College van B&W. Na een kennismaking met het
nieuwe College van B&W in juni 2017, waarbij de intentie werd uitgesproken tot een
hervatting van het bestuurlijk overleg, werd in december 2017 dat overleg, na een
onderbreking van ongeveer 2,5 jaar, daadwerkelijk hervat. Met erkenning van de lopende
beroepszaak, die “onder de rechter” is en dus geen onderwerp van overleg vormt, waarin de
gesprekspartners tegenover elkaar staan, werd in goede sfeer gesproken over een aantal
belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Zo kwamen o.m. de geluidoverlast van de A4, het
hergebruik van de kerk Het Kruispunt, de toekomst van het MOC-terrein en de aanwijzing
van klooster Bijdorp als gemeentelijk monument aan de orde. Het bestuur is blij dat de
eerder bestaande bestuurlijke wrevel over onze opstelling t.o.v. het bouwen in de
Duivenvoordecorridor kennelijk in het huidige College van B&W niet wordt gevoeld als
belemmering voor een open bestuurlijk overleg. Burgemeester Bouvy was op onze
uitnodiging bereid na de ALV 2018 een inleiding te houden voor onze leden.
Stan Dessens erelid
Tijdens de ALV 2017 trad Stan Dessens na 9 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 8 jaar als
voorzitter, af. Daarmee verloor onze vereniging een pro-actieve voorzitter, die steeds op de
bres heeft gestaan waar de belangen van het erfgoed in Voorschoten in het geding waren. In
het overleg met de gemeente, het leveren van zienswijzen of het inspreken tijdens Raads- en
commissievergaderingen, steeds was het Stan die de pen voerde of het woord tot B&W of
de raadsleden richtte. Een betere ambassadeur voor de erfgoedbelangen van Voorschoten
hadden we ons niet kunnen wensen. Met zijn grote netwerk wist hij bovendien steeds weer
nieuwe mensen voor het vrijwilligerswerk in de vereniging te vinden. Karel de Beer nam
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tijdens de ALV met een leuke speech afscheid van Stan en bood hem de oorkonde aan van
zijn benoeming tot erelid van onze vereniging. Een facsimile-uitgave van een historisch boek
over vogels (een andere hobby van Stan) was het bijzondere afscheidscadeau. Stan blijft
overigens voor de vereniging actief als voorzitter van onze Commissie Planologie. Daarnaast
blijft hij op persoonlijke titel lid van het Lokaal Erfgoed Platform (LEP), een adviesorgaan van
de gemeente m.b.t. het erfgoedbeleid in Voorschoten. Ook coördineert hij de verdere
stappen in de procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan Roosenhorst.
Helmi de Ruiter, die in 2016 tot het bestuur toetrad, volgde Stan Dessens als voorzitter op.
Open Monumentendag
Op 9 september 2017 vond Open Monumentendag plaats met als thema Boeren, Burgers en
Buitenlui. De dag begon met fikse buien, maar later klaarde het op en begon de stroom
bezoekers goed op gang te komen. Uiteindelijk waren er ca. 4.500 bezoekers bij de 25
deelnemende monumenten, waaronder vier “nieuwe” voormalige boerderijen: de
Geestwoning aan de Generaal Spoorlaan, Vliet en Wegen, de Mariahoeve (Veurseweg 125)
en de Tuinmanswoning op Haagwijk. Tientallen vrijwilligers van onze vereniging, waaronder
een aantal nieuwe, verzorgden het ontvangen van de bezoekers en het houden van toezicht
in de opengestelde monumenten. Enkele enthousiaste leerlingen van groep 8 traden op als
rondleider op kasteel Duivenvoorde en in het Ambachts- en Baljuwhuis. De groepen 8 van de
Voorschotense basisscholen konden een bezoek brengen aan kasteel Duivenvoorde.
Op Beresteijn en Berbice werd op Open Monumentendag het College van B&W ontvangen
en rondgeleid. Daarna was het op 7 oktober 2017 de beurt aan onze vrijwilligers die tijdens
Open Monumentendag dienst deden. Als dank voor hun inzet leidden enkele vrijwilligers van
Berbice hen rond door het hoofdgebouw en het park, waarna architect Michiel Enderman in
de Oranjerie een interessante presentatie gaf over de renovatie van Berbice, die op basis van
zijn plannen werd uitgevoerd.
Open Monumentendag, waarvan de organisatie op verzoek van de gemeente al jaren bij
onze vereniging berust, wordt jaarlijks mede mogelijk gemaakt door een belangrijke
financiële bijdrage van de gemeente Voorschoten. Ondanks de moeilijke financiële positie
van de gemeente en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen is zowel voor 2017 als voor
2018 een substantiële financiële bijdrage toegekend. We zijn de gemeente daarvoor zeer
erkentelijk.
Museum Voorschoten
De band met het bestuur van de Stichting Historisch Museum Voorschoten (MV) is wat
losser geworden sinds OGLV niet langer een kwaliteitszetel heeft in het museumbestuur.
Met de instemming van het toenmalige bestuur van onze vereniging zijn de statuten van de
stichting zodanig gewijzigd dat de tot dusver bestaande kwaliteitszetel in het museumbestuur, bezet door Karel de Beer, is vervallen. Onze vereniging en de stichting staan
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sindsdien ook statutair volledig op eigen benen. Niettemin bestaan er vriendschappelijke
banden vanuit het gezamenlijke verleden en de blijvende bemoeienis bij het erfgoed van
Voorschoten, zij het vanuit de bestuurlijke (OGLV) respectievelijk de museale invalshoek
(MV). Met het museumbestuur heeft een overleg plaatsgevonden, waarbij o.m. is nagegaan
op welke vlakken samenwerking tussen beide besturen voor de hand ligt en gewenst wordt.
Vastgesteld was dat ons ledenbestand en het vriendenbestand van het museum geen grote
overlap vertonen, zodat gezamenlijke acties een groter bereik zouden kunnen hebben. Het
museumbestuur bleek zich vooral te willen richten op zaken die voor de museale taak direct
van belang zijn en niet zozeer op zaken die meer algemeen het Voorschotens erfgoed
betreffen. Aan het eind van het verslagjaar kwamen in ons bestuur ideeën over de opzet van
een lezingencyclus over de geschiedenis van Voorschoten in bespreking. Deze lezingencyclus
zal als een gezamenlijke activiteit van OGLV en MV worden opgezet; een gezamenlijke
werkgroep is bezig met de uitwerking van het programma en de verdere organisatie.
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie wist opnieuw een jaar met aantrekkelijke excursies en andere
bijeenkomsten neer te zetten. In januari werd afgetrapt met een rondleiding door de
Voorstraat met Jan Sloof als gids, in mei was er een zeer druk bezochte lezing van René
Dessing over de buitenplaatsen en landgoederen in Zuid-Holland, in juni bezochten velen de
nieuwe parkaanleg rond kasteel Duivenvoorde, in november werd een bezoek met
rondleiding gebracht aan Museum Voorlinden in Wassenaar. Naast deze hoogtepunten
waren er nog andere activiteiten die door de deelnemende leden zeer werden gewaardeerd.
Na het overlijden van Addy de Lint nam Marijke de Kleijn het voorzitterschap op zich, Fietje
Cramer verliet aan het eind van het verslagjaar de commissie. Wij danken haar voor haar
inzet als commissielid. Marijke Reinsma en Gerrie van Oirsouw kwamen de commissie
versterken.
Commissie Planologie
De Commissie Planologie vormt de “ogen en oren” van onze vereniging m.b.t. de ruimtelijke
ontwikkelingen in Voorschoten. Via digitale en andere openbare bronnen houdt de
commissie zicht op bouwplannen, bestemmingswijzigingen en andere ontwikkelingen op
ruimtelijk gebied. Ook tips van leden zijn zeer welkom: planologie@oglv.nl.
In de tweemaandelijkse vergaderingen van de commissie passeren alle relevante ruimtelijke
ontwikkelingen de revue. De bouwvoornemens in de Duivenvoordecorridor stonden daarbij
in het verslagjaar voorop: leden van de commissie waren ook direct betrokken bij het
overleg met de Corridorgenoten. Dat overleg leidde zowel tot het al eerder genoemde
besluit beroep in te stellen tegen Roosenhorst als tot het besluit deel te nemen in de
voorbereiding van Noortveer, een nieuw bestemmingsplan voor het kassengebied ten zuiden
van de Kniplaan, waar nog eens 2.000 m2 bouwareaal voor woningbouw bestemd zou
moeten worden. Waar bij de voorbereiding van Roosenhorst de deur voor overleg met de
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gemeente dicht bleef, heeft het College van B&W onze medewerking aan de verdere
planontwikkeling van Noortveer verwelkomd.
Verder is gesproken over de samenhangende ontwikkelingen m.b.t. twee kerken in het
centrum: de Dorpskerk die gerenoveerd wordt en een nieuw gemeenschapscentrum zou
moeten krijgen en de Kruispuntkerk, waarvan de verkoop de ontwikkelingen rond de
Dorpskerk moet financieren. De herbestemming van de Kruispuntkerk vormt het knelpunt in
deze ontwikkelingen; verder kan de gemeente financieel geen aandeel nemen in deze
plannen i.v.m. haar precaire financiële positie. Onze vereniging dringt aan op het behoud
van de Kruispuntkerk, een gemeentelijk monument.
In het begin van het verslagjaar vond overleg plaats met de buurtvereniging Recht door
Recht i.v.m. de plannen van Avalex om een “huisvuilinzamelingspunt” (in feite een complete
milieustraat) te vestigen in de Dobbewijk. Samen werd de beoogde locatie bezocht. Door
massaal verzet vanuit de wijk heeft de gemeente inmiddels haar medewerking aan deze
plannen beëindigd.
Verder is de commissie betrokken bij de bouwplannen van aannemer Niersman op twee
locaties aan de Leidseweg Noord: Segaar en Het Arsenaal. De gemeente heeft deze plannen
ingebracht in een pilot van de Rijksoverheid, waarbij de aannemer zelf de planvoorbereiding
en het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden verzorgt zonder deelname
van de gemeente. Het motto daarbij is: samenspraak vooraf in plaats van inspraak achteraf
(als er eenmaal een concreet bouwplan ligt). Leden van de commissie namen deel in het
voorbereidingsproces, dat in 2018 doorloopt.
Ook bij een andere bouwlocatie houdt de commissie de vinger aan de pols: de locatie
Intratuin, die op termijn voor woningbouw beschikbaar zal komen. De mogelijkheden tot
ontwikkeling van deze locatie worden bezien in relatie tot de verkeersafwikkeling op de
Leidseweg Noord. Bij de inspraak n.a.v. een vooronderzoek van bureau Tauw zijn enkele
commissieleden betrokken.
Andere belangrijke onderwerpen van gesprek waren: de ontwikkelingen rond klooster
Bijdorp (behoud als verzorgingshuis, geen nieuwbouw, aanwijzing van enkele delen,
waaronder de kapel, als gemeentelijk monument), het MOC-terrein (na vertrek van het
Uitvoerend Bedrijf van de gemeente komt dat vrij voor herbestemming) en de al zo lang
noodzakelijke nieuwe fietsenstalling bij NS-station Voorschoten (waarvoor de gemeente
medio 2017 al een omgevingsvergunning heeft afgegeven aan ProRail).
Naar aanleiding van de Woonvisie heeft de commissie, samen met het Platform Duurzaam
Voorschoten en de Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving
VAC, overleg met de gemeente gehad over een nieuwe impuls aan het duurzaamheidsbeleid
van de gemeente. Het gaat om een aanzet om het begrip duurzame stedenbouw concreter
te maken, met de nadruk op de realisatie van nieuwe woonwijken in Voorschoten.
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Een aantal van deze onderwerpen werd in het bestuurlijk overleg met B&W besproken. De
secretaris van de commissie, Roel Lanting, woonde samen met de voorzitter en de secretaris
van het bestuur dit overleg bij. De banden tussen het bestuur en de leden van de Commissie
Planologie werden in een nadere kennismaking aangehaald. De voorzitterswisseling in het
bestuur vormde hiertoe de directe aanleiding. Besproken werd hoe het contact en overleg
tussen de commissie en het bestuur het beste kunnen worden ingericht, nu de voorzitter
van het bestuur - anders dan haar voorganger, Stan Dessens - niet langer zitting heeft in de
commissie.
Ontwikkeling ledenaantal
De ontwikkeling van het ledenaantal in het verslagjaar was als volgt:
Aantal leden per 1-1-2017

920

Aanmeldingen

23 (waarvan 17 tijdens Open Monumentendag)

Opzeggingen/royementen

60 (zie toelichting)

Aantal leden per 31-12-2017 883 (leden voor het leven 25, “gewone” leden 858)
Bij een opzegging wordt door het lid niet altijd een reden opgegeven. Met een slag om de
arm kunnen de volgende redenen voor opzegging/royement worden onderscheiden:
ziekte/overlijden 10, leeftijd/geen e-mail 10, verhuizing 7, uit het zicht verdwenen 6,
wanbetaling 15, persoonlijke reden/geen reden opgegeven 12.
Het is erg teleurstellend te moeten vaststellen dat het aantal nieuwe leden (23) geen gelijke
tred heeft gehouden met het aantal uitgeschreven leden (60). We moesten een ledenverlies
van 37 incasseren, terwijl we juist hebben ingezet op de ledenwerving. Positief is dat de
nieuwe leden zich vaak aangetrokken voelden tot onze inspanningen voor het behoud van
een groene Duivenvoordecorridor; dat thema stond dit jaar centraal in onze kraam op Open
Monumentendag, waar de meeste nieuwe leden zich hebben aangemeld. Uit de gesprekjes
bij de kraam bleek dat onze acties voor dat doel vaak de aanleiding waren om lid te worden.
Helaas moesten 15 leden worden geroyeerd na vier jaar niet-betaling van de toch zeer
bescheiden contributie ondanks meerdere gerichte aanmaningen. Leden die hun belangstelling in de vereniging verliezen of verhuizen naar elders nemen naar onze ervaring vaak
niet de moeite het lidmaatschap op te zeggen, waardoor ze bij ons uit het zicht raken. Ook
bij een overlijden stuiten de nabestaanden in de papieren soms niet op het lidmaatschap van
de overledene.
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Erelid
Stan Dessens (2017)
Bestuur
Helmi de Ruiter, voorzitter
Jan-Willem Sentrop, secretaris
Emile de Haas, penningmeester
Karel de Beer, Henny van der Klis, Bart van Oirsouw, leden
Commissie Planologie
Stan Dessens, Roel Lanting, Henk Bergman, Peter Dordregter, Ronald de Heer, Ad van Noort
Activiteitencommissie
Marijke de Kleijn, Liesbeth Sentrop, Marijke Reinsma, Gerrie van Oirsouw
Commissie Open Monumentendag
Bart van Oirsouw, Hetty de Vrijer, Remmelt Kruizinga
Redactie OGLV Magazine
Henny van der Klis, Marijke Reinsma, Bart van Oirsouw, Karel de Beer
Ledenadministratie
Ton de Jong
Coördinatie bezorging
Frits van Koten
Jeugdbeleid
Linda Driesen (inmiddels heeft Linda deze taak moeten beëindigen)
Adviseur
Jan Sloof
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