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 11 april 2018 in de Openbare Bibliotheek te Voorschoten
AANWEZIG: het bestuur, behalve Emile de Haas (bericht van verhindering), ca. 55 leden
1.

Opening en vaststelling agenda.
Helmi de Ruiter heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder burgemeester Pauline Bouvy-Koene, die na de
pauze een inleiding zal houden. Het wordt zeer op prijs gesteld dat zij ook de ALV bijwoont. Het is voor Helmi de
eerste vergadering als voorzitter van de vereniging en zij zal zich inzetten voor een goed verloop van de
vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen
De secretaris deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: Francine Briët, Gerry Cornelissen, Corry
Huguenin, Jaap Arriëns, Bastiaan van Delft, Emile de Haas, W. van der Kooij, Auke de Man, Adriaan Tromp en
Wim Vosmeer.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Addy van de Lint. Zij was in leven voorzitter van de Activiteitencommissie en vervulde die rol met veel overtuiging en inzet. Op een mooie dag in september 2017 hebben velen
haar op Rosenburgh uitgeleide gedaan. We gedenken haar met dankbaarheid en respect.
Het bestuur heeft van Linda Driesen de mededeling ontvangen dat zij niet langer beschikbaar is voor het
ontwikkelen van een jeugdbeleid van de vereniging. Met het werk in haar eigen onderneming vraagt dit teveel
tijd. Ook zal waarschijnlijk hebben meegespeeld dat zij er alleen voor stond: er waren geen andere commissieleden. Het bestuur is Linda dankbaar dat zij dit onderwerp binnen de vereniging heeft geagendeerd. Vanwege
deze ontwikkeling hebben we het jeugdbeleid voorlopig even moeten parkeren.

3.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2017
Over het concept-verslag zijn geen opmerkingen. Het wordt conform vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2017
De voorzitter stipt bij het jaarverslag enkele punten aan.
De overgang van papier naar digitaal heeft van velen in en buiten het bestuur de nodige inspanningen gekost.
Henny van der Klis heeft hard gewerkt aan de mooie nieuwe website. Ook voor de leden was het even wennen
dat er geen set ALV-vergaderstukken meer thuis werd bezorgd. We hebben van alle leden het e-mailadres nodig
om via de e-nieuwsbrief met hen te kunnen communiceren. Aan leden die dat nog niet hebben doorgegeven
wordt opnieuw verzocht dit te doen: ledenadmin@oglv.nl.
Dat niet alles digitaal is verlopen blijkt uit de verschijning van het nieuwe OGLV Magazine, dat in december 2017
bij de leden is bezorgd. Henny van der Klis en Marijke Reinsma hebben daar hard aan gewerkt om een aantrekkelijk tijdschrift met interessante artikelen te maken. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de verspreiding per
se rond Sinterklaas moet plaatsvinden, als zoveel andere zaken de aandacht vragen. De voorzitter zegt toe dat het
bestuur hierover gaat nadenken.
Het bestuur is blij met alle vrijwilligers die binnen de vereniging actief zijn. We zijn ons er erg van bewust dat we
zonder hen als vereniging niet zouden kunnen bestaan. Voor Open Monumentendag zijn nog enkele vrijwilligers
extra nodig voor de rol van gastvrouw/-heer in een monumentenpand.
Verder zijn we erg trots op de Koninklijke onderscheiding die aan Jan Sloof, adviseur van de vereniging, is toegekend. Jan is in de vergadering aanwezig en ontvangt nogmaals gelukwensen.
Blij is het bestuur verder met het weer op gang komen van het reguliere overleg met het College van B&W. We
hopen dat dit met het nieuwe College een regelmatig vervolg zal krijgen.
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Op verzoek van de voorzitter vertelt Stan Dessens het een en ander over de Commissie Planologie, waarvan hij
voorzitter is. Deze commissie probeert proactief en reactief de ruimtelijke ontwikkelingen in Voorschoten te
volgen en waar dat nodig is in actie te komen. Juist vanochtend heeft een eerste overleg met de gemeente
plaatsgevonden over Noortveer, het woningbouwplan voor het gebied ten zuiden van de Kniplaan. Over
Roosenhorst loopt een bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State. Over de Duivenvoordecorridor is heel
veel overlegd met de gemeente, ingesproken in Raads- en commissievergaderingen en schriftelijk met zienswijzen
zijn de standpunten van de vereniging naar voren gebracht. Het gaat hier om veel meer dan alleen een nieuw
bestemmingsplan. We moeten zorgen dat een zeer waardevol natuurgebied voor het nageslacht bewaard blijft.
Ook religieus erfgoed heeft de aandacht van de commissie. De Moeder Godskerk is onlangs verkocht. In geval van
afbraak moet daar geen tweede Deltaplein ontstaan. Van het klooster Bijdorp heeft alleen het hek aan de
Veurseweg de status van Rijksmonument. Het zusterhuis en de kapel hebben geen status. Hoewel hier geen
afbraak dreigt, is een goede beschermende status wel wenselijk. De behoefte aan nieuwe woningen in Voorschoten blijft groot. Nu de economie weer aantrekt, wordt er ook weer gebouwd. De gebieden Arsenaal/Segaar
en Intratuin langs de Leidseweg Noord zijn nu als bouwlocatie in voorbereiding. Stan vermeldt nog dat de leden
van de commissie na gedane zaken altijd een glaasje korenwijn met elkaar drinken.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Marijke de Kleijn-de Vrankrijker, voorzitter van de
Activiteitencommissie. Zij stelt haar drie medeleden voor: Gerrie van Oirsouw, Marijke Reinsma en Liesbeth
Sentrop. De commissie probeert ieder jaar buiten de grote vakantieperiodes 7 activiteiten te organiseren.
Uitgangspunt is dat de excursies voor de leden een meerwaarde hebben, bijv. een rondleiding met een gids. Het
lukt niet om alle activiteiten in Voorschoten te beleggen; ook omliggende gemeenten worden bij het programma
betrokken. Dit jaar waren er weer bezoeken aan de kunstcollectie van Rattan Chadha in de zilverfabriek (januari),
een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana (maart). Later dit jaar komen aan bod: de begraafplaats Groenesteeg in
Leiden (21 april), Hofwijck in Voorburg (26 mei), rondleiding door het Burgemeester Berkhoutpark (23 juni),
paddenstoelenzoektocht in de Horsten met een IVN-gids (10 oktober) en een rondleiding achter de coulissen in
de Leidse Schouwburg (24 november). Als er suggesties zijn voor nieuwe excursies, zijn die zeer welkom. Vanuit
de vergadering wordt genoemd: een bezoek aan bloemenveiling Flora in Rijnsburg. De Activiteitencommissie zal
deze suggestie betrekken bij de voorbereiding van het programma 2019.
5.

Financiële verantwoording 2017
Aangezien de penningmeester vanavond verhinderd is, zal de secretaris de financiële jaarstukken toelichten.
Jan-Willem Sentrop wijst erop dat de Staat van baten en lasten 2017 een positief resultaat van € 474 laat zien,
terwijl een negatief resultaat van € 780 was begroot. Deze omslag is het gevolg van een zeer actieve inning van
achterstallige contributies (opbrengst bijna € 900) en een eenmalige bate in de vorm van een schenking van de
Bewonersvereniging feministenbuurt Stevenshof (€ 750). De grote opbrengst van de actieve contributie-inning
heeft wel een keerzijde: helaas moesten 15 leden worden geroyeerd die meerdere jaren geen contributie hadden
betaald; na vele rappèls houdt het ergens op. We zijn blij dat de bekostiging van Open Monumentendag door de
gemeente ondanks de financiële problemen vrijwel op peil is gebleven: jaarlijks wordt met de kaasschaaf 2%
gekort. Deze bekostiging wordt door de gemeente als subsidie toegekend, maar is dat niet. We gaan bezien of we
een andere juridische basis kunnen vinden voor deze bekostiging. OGLV organiseert Open Monumentendag op
verzoek van de gemeente, dus de bekostiging daarvan is geen gunst (subsidie). In 2017 hebben we ca. € 300
bijgepast op de kosten van OMD. Dat werd veroorzaakt door een nagekomen rekening voor plaatsing van het
programma van OMD in de gids van het Weekend van Voorschoten over 2016.
Er zijn geen vragen over de Staat van baten en lasten 2017.
Jan-Willem Sentrop licht vervolgens de Balans per 31 december 2017 toe. Deze laat een gezonde financiële
situatie zien: de vereniging beschikt over een vermogen van ca. € 18.500, bestaande uit een fonds van € 4.000
voor bijzondere projecten in de sfeer van de geschiedenis van Voorschoten (bijv. in 2016 het boek van Marijke
Reinsma) en ca. € 14.500 aan algemene reserves.
Er zijn geen vragen over de Balans per 31 december 2017.
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6.

Verslag van de Kascommissie 2017 – Decharge van het bestuur
Wiet Schiethart leest de verklaring van de Kascommissie, bestaande uit de leden Van Leeuwen en Schiethart, voor
waarin op basis van de gehouden controle op de financiële administratie, de financiële jaarstukken en de
bijbehorende toelichting aan de ALV wordt geadviseerd de financiële verantwoording over 2017 goed te keuren
en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer. Met het applaus van de vergadering wordt
deze decharge verleend.

7.

Benoeming Kascommissie 2018
De heer Van Leeuwen is opnieuw bereid zitting te nemen in de Kascommissie. De heer Schiethart heeft al twee
maal zitting gehad in de Kascommissie en is dus niet herbenoembaar. De voorzitter dankt hem voor zijn werk in
de Kascommissie. Vanuit de vergadering stelt René Hooijdonk zich beschikbaar voor de Kascommissie. De ALV
benoemt de leden Van Leeuwen en Hooijdonk als lid van de Kascommissie 2018.

8.

Begroting 2018
Jan-Willem Sentrop licht de Begroting 2018 toe. Het financiële beeld is er een van “business as usual”. Aan de
batenkant hopen we de contributie-inkomsten (de grootste post) op peil te houden en de bijdrage voor OMD van
de gemeente staat al vast. Aan de lastenkant zit de Activiteitencommissie iets ruimer in de financiële jas: € 1.400
tegen € 1.000 in 2017, OMD is ongeveer begroot op het bedrag van de bekostiging, de post voorlichting en
werving is lager, omdat de kosten van de vernieuwing van de website nu geheel zijn afgeschreven, de kosten van
het OGLV Magazine zijn iets lager begroot, omdat de lay-out van de uitgave 2017 bij de drukker al beschikbaar is.
Als alle veronderstellingen kloppen, levert dat eind 2018 een positief saldo van € 850 op.
Er zijn geen vragen over de Begroting 2018.

9.

Mutaties in het bestuur
De voorzitter stelt aan de orde de herbenoeming van Bart van Oirsouw, Emile de Haas en Jan-Willem Sentrop als
bestuurslid van de vereniging. Onder applaus besluit de vergadering tot deze herbenoemingen. De voorzitter
maakt wel enkele kanttekeningen bij deze herbenoemingen: Emile wil volgend jaar stoppen als penningmeester;
we zoeken dus een cijfermeester als zijn opvolger. Bart van Oirsouw wil volgend jaar de organisatie van OMD aan
een nieuwe coördinator overdragen. Kandidaten kunnen bij hem terecht voor een enthousiast verhaal over deze
leuke taak.
Na acht jaar bestuurslidmaatschap heeft Karel de Beer aangegeven niet langer voor het bestuur beschikbaar te
zijn. Helmi spreekt hem toe. Zij heeft Karel twee jaar in het bestuur meegemaakt en hem ervaren als iemand die
goed luistert en precies op het goede moment een opmerking maakt waarmee we vooruit kunnen. Karel bracht
gezond verstand in het bestuurswerk en verzorgde vele jaren de verbinding met het Museum Voorschoten als
bestuurslid van de museumstichting. Karel is verder een enthousiaste fotograaf; met foto’s maak je van
herinneringen geschiedenis. Vanuit die hobby heeft hij ook veel voor de vereniging gedaan. Voor de OGLV-kraam
op OMD maakte Karel de grote foto’s die onze acties tegen de RijnlandRoute en voor het behoud van de
Duivenvoordecorridor ondersteunden. Karel was ook, met burgemeester Staatsen, auteur van de Toekomstvisie
Voorschoten 2025. Daarin komen allerlei thema’s naar voren die ook binnen de vereniging spelen. Helmi haalt
enkele citaten uit de Toekomstvisie aan: Opgroeien in Voorschoten is het mooiste dat er is; Voorschoten is als een
landgoed met het dorp als woonhuis en tenslotte het citaat dat Helmi het meest trof: A dream you dream alone is
only a dream, a dream you dream together is a reality (John Lennon). Helmi sprak de hoop uit dat Karel onderdeel
blijft uitmaken van die droom. Zij biedt Karel namens de vereniging een pet voor zijn golfhobby en een dubbel
etsje van kasteel Duivenvoorde (voor- en achterzijde) aan. (Applaus van de vergadering.)
Karel spreekt daarna een dankwoord. Het heeft hem getroffen dat Helmi heeft geciteerd uit de Toekomstvisie. In
het proces ter voorbereiding van dat stuk heeft hij bij ontbijten en lunches allerlei mensen en groepen uit
Voorschoten ontmoet. Er is een grote betrokkenheid op ons dorp en de verenigingsdichtheid is hier zeer hoog. Er
zit veel energie in Voorschoten. Dat moeten we allemaal vasthouden. Karel heeft als een soort gedelegeerd
commissaris in het bestuur van het Museum Voorschoten gezeten. Het museum is erg gegroeid en het is een
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genot om te zien welke belangrijke plaats het museum hier heeft gekregen. Voorschoten is echt een parel; we
moeten ons sterk maken voor het behoud van al het mooie, want het komt niet vanzelf. Als je, zoals ik, vaak in
het buitenland bent, besef je wat een unieke plek Voorschoten tussen Leiden en Den Haag inneemt: groen, veilig
en met een grote betrokkenheid. Dat alles verdwijnt als je even niet oplet. (Applaus van de vergadering.)
10. Rondvraag, w.v.t.t.k.
Jan Sloof vraagt aandacht voor het karakter van de Voorstraat, die al 50 jaar een beschermd monument is. Er
komt de laatste jaren steeds meer horeca met vele terrassen. Dat heeft aantrekkelijke kanten, maar we moeten
wel opletten dat deze ontwikkeling niet te ver gaat. Hij beveelt dit in de aandacht van het bestuur aan.
Roel Lanting vraagt naar de stand van zaken met de voorbereiding van de Canon van Voorschoten. Jan-Willem
Sentrop antwoordt dat daarover twee zaken te vermelden zijn. Positief is dat 15-20 zogeheten vensters klaar zijn
voor publicatie op de website, negatief is dat de werkzaamheden aan de Canon nu al een halfjaar stilliggen
vanwege een intern conflict binnen de redactie. Dit conflict betreft een aantal inhoudelijke zaken (wijze van
voorbereiding, zeggenschap over de Canon) en is dus niet een kwestie van twee mensen die samen niet door één
deur kunnen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw projectplan op basis waarvan de werkzaamheden aan
de Canon zouden kunnen worden hervat.
De voorzitter sluit daarop de vergadering en nodigt de leden uit na de pauze de lezing van de burgemeester bij te
wonen.
PAUZE
Burgemeester Pauline Bouvy-Koene spreekt in een openbare bijeenkomst over “Voorschoten na de verkiezingen”.
Zij spreekt over de dilemma’s van een burgemeester. Het is eigenlijk een raar vak, waarvoor geen opleiding
bestaat. Gezond boerenverstand helpt je van a naar b. Bij een waarnemend burgemeester wordt de normale
benoemingsprocedure overgeslagen en wordt de gemeenteraad voor een voldongen feit gesteld. Binnen twee
weken nadat ik was benaderd voor de functie in Voorschoten en “ja” had gezegd was ik geïnstalleerd, de week
daarna was ik hier aan het werk. Je weet niet wat je als burgemeester te wachten staat. Wettelijk heeft de
burgemeester alleen taken op het terrein van de openbare orde, in de praktijk komen er ook allerlei andere zaken
op je af. De betrokkenheid van de burgers is veel groter dan vroeger: Voorschotenaren willen geïnformeerd
worden, participeren, meedenken en meebeslissen. De wet voorziet niet in die vormen van besluitvorming. De
burgemeester moet die processen bewaken en in goede banen leiden. De inwoners moeten in de gemeenteraad
keuzen maken die in het belang van allen zijn. De politieke samenstelling van het college van B&W bepaalt daarbij
de randvoorwaarden. Het is balanceren op een slap koord. Het vertrouwen in de overheid neemt niet af, tenzij
beloftes niet worden nagekomen. Zij haalt Benjamin Barbers boek: “Als burgemeesters zouden regeren” aan,
waarin het idee van de vroegere stadstaten met een eigen bestuur wordt aangehaald. De meerderheid van de
bevolking woont in steden en de burgemeesters daarvan zouden de wereld kunnen besturen i.p.v. nationale
leiders. Steden zijn van nature anti-ideologisch en pragmatisch. Voor Voorschoten is dat geen realistische
oplossing. OGLV wil de waarden van Voorschoten voor toekomstige generaties bewaren. Daarvoor is een
verandering in houding en gedrag nodig. Op sommige onderdelen haalt spreekster de leiding naar zich toe, bijv.
waar het gaat om de invulling van de ruimte in bestemmingsplannen. Cliëntelisme en de hand lichten met
bepaalde voorschriften is uit den boze en alle besluiten staan open voor bezwaar en beroep. De burgemeester
wacht nu af of er een coalitie van VVD, GL en D66 tot stand komt. De afspraken tussen de coalitiepartijen bepalen
wat er gaat gebeuren. Er zijn de nodige uitdagingen: woningbouw, handhaving, doorgaande integrale
kindvoorzieningen.
De voorzitter dankt de burgemeester met een fraaie bos bloemen voor haar inleiding en nodigt haar van harte uit
lid te worden van OGLV.
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