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Algemeen
Het verenigingsjaar 2019 heeft sterk in het teken gestaan van onze poging om de toekomst van het
Ambachtshuis en de publieke functie daarvan voor de nabije toekomst veilig te stellen. In het
voorjaar werden plannen van de gemeente bekend om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen aan
de exploitant van restaurant Floris V, die in het pand een boutiquehotel wilde vestigen. Dit
voornemen leidde tot enkele verontruste reacties in de plaatselijke pers, maar onrust op grote schaal
bleef vooralsnog uit. Op 11 juni 2019 bracht het College van B&W de plannen ter kennis van de
gemeenteraad in informatiebrief 030. Het College meende dat het onder strikte voorwaarden
mogelijk was de voorgenomen onderhandse verkoop te realiseren met behoud van de publieke
functie van het Ambachtshuis door deze aan de koper op te leggen. Een terugkoopbeding zou
moeten garanderen dat kasteel Duivenvoorde of de gemeente het pand weer in eigendom zou
krijgen, indien de hotelplannen niet levensvatbaar zouden blijken. De rol van de gemeenteraad in het
verdere besluitvormingsproces zou beperkt blijven tot het kenbaar maken van “wensen en
bedenkingen”, omdat de bevoegdheid tot het verkopen van gemeentelijk eigendom volgens de
gemeentewet bij het College berust.
Het bestuur zag aanleiding om nu direct actie te ondernemen, omdat het hier ging om één van de
belangrijkste Rijksmonumenten van Voorschoten, waarvan de geschiedenis nauw verweven is met
die van kasteel Duivenvoorde. De kasteelheer jhr. mr. H.A. Steengracht legateerde bij zijn overlijden
in 1912 het Ambachtshuis bij testament aan de gemeente met het uitdrukkelijke beding dat het pand
“zooveel maar enigszins mogelijk is” ten dienste zou staan aan de ingezetenen van Voorschoten,
zonder onderscheid van richting. Het Ambachtshuis zou dus blijvend een publieke functie moeten
vervullen. De gemeenteraad aanvaardde bij de verkrijging deze beperkende juridische last. In het
pand zijn dan ook voor en door vele generaties Voorschotenaren bijeenkomsten, lezingen,
voorstellingen, cursussen e.d. georganiseerd. De aanduiding “culturele huiskamer van Voorschoten”
is niet overdreven. Het feit dat de publieke functie van het pand de laatste jaren in onbruik was
geraakt en dat de gemeente voor eigen gebruik niet langer behoefte had aan het in eigendom
houden van het pand (samen met het Baljuwhuis, dat de gemeente in 1967 had aangekocht) hoorde
naar ons oordeel niet doorslaggevend te zijn.
Op 2 juli 2019 schreven wij een stevige brief aan de gemeenteraad, waarin wij wezen op het
eminente belang van het monumentenpand voor de geschiedenis van Voorschoten en het behoud
van de publieke functie bepleitten. Wij achtten deze functie na een eventuele verkoop
onverenigbaar met een commerciële exploitatie als hotel. Gegeven de door de gemeente aanvaarde
publieke functie betwijfelden wij ook of het College wel bevoegd was tot verkoop van het pand. Een
vertrouwelijk notarieel advies had over die bevoegdheid positief geoordeeld. Verder riepen wij de
raad op zich, gegeven het duale stelsel in de gemeentepolitiek, niet buitenspel te laten zetten in het
verdere besluitvormingsproces. Wij bepleitten een hoorzitting van de raad over de plannen, waarbij
de inwoners hun mening daarover naar voren zouden kunnen brengen. Voorts adviseerden wij de
raad om een hoogleraar notarieel recht om een nader oordeel te vragen over de bevoegdheid tot
verkoop.
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Op 12 juli 2019 dienden wij bij het College van B&W een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van
bestuur) in om het notarieel advies openbaar te maken. Op dat verzoek werd heel snel positief
beslist. B&W stelden al eerder tot openbaarmaking van het notarieel advies te hebben besloten. Dat
besluit was echter niet actief bekend gemaakt. Een aanvankelijk voornemen om ons als bestuur zelf
van een gekwalificeerd advies te voorzien werd na kennisneming van het notarieel advies niet
doorgezet. Op 29 oktober 2019 vond een door College en gemeenteraad georganiseerde
Dorpsdialoog plaats over de verkoopplannen. Onze voorzitter bracht daar opnieuw onze
gefundeerde bezwaren tegen de verkoop naar voren, evenals de Voorschotense Kunstkring, die haar
expositieruimte op de zolder dreigt te verliezen. Na de hoorzitting heeft het College zich gerealiseerd
dat men de gevoelens van de inwoners van Voorschoten over de voorgenomen verkoop niet goed
had ingeschat. Het besloot voorlopig van de verkoopplannen af te zien. Er zal een relatie worden
gelegd met een onderzoek naar de toekomstige behoefte in Voorschoten aan podia, zalen en
vergaderruimten voor culturele en verenigingsdoeleinden, waartoe de gemeente inmiddels opdracht
heeft gegeven. Aan het eind van het verenigingsjaar waren de resultaten van dat onderzoek nog niet
bekend.
Komend verenigingsjubileum
Als opmaat naar de herdenking van de oprichting van de voormalige Stichting OGLV in 1971 op
initiatief van mejuffrouw Begeer werd begonnen met een archiefonderzoek naar de allereerste
stichtingsbescheiden. Jan Sloof, adviseur van onze vereniging, stelde een inventaris op van de
archiefbescheiden uit de beginjaren van de stichting. Deze berustten tot dusver in het privé-archief
van mej. Begeer, dat zich op Berbice bevindt. Met instemming van het bestuur van de Stichting tot
Behoud van Historische Buitenplaatsen, dat Berbice en de andere nagelaten bezittingen van mej.
Begeer beheert en waarmee een convenant werd gesloten voor een ordelijk verloop, werd het
archief opgehaald, door Jan Sloof geïnventariseerd, geordend en daarna in zuurvrije archiefdozen
teruggebracht naar Berbice. Daarmee is de eerste stap gezet voor een meeromvattend onderzoek
voor een eventuele publicatie bij gelegenheid van het komende jubileum. Aangezien uit de
voormalige Stichting OGLV zowel de huidige Vereniging OGLV als de Stichting Historisch Museum
Voorschoten zijn voortgekomen (twee dochters van dezelfde moeder), is inmiddels een
Jubileumcommissie samengesteld met leden uit beide organisaties ter voorbereiding van de
activiteiten in het kader van het jubileum.
Lezingencyclus Focus op Voorschoten
In het winterseizoen vond de in december 2018 aangevangen lezingencyclus Focus op Voorschoten
plaats. De lezingen werden steeds gehouden in het Museum Voorschoten en werden goed bezocht.
Aandacht werd besteed, na de inleidende geschiedenis van Voorschoten in december 2018, aan een
aantal bijzondere onderwerpen. Zo besprak Jan Sloof de ontwikkeling van agrarisch dorp naar de
moderne tijd, nam Carla de Glopper de bezoekers mee naar de rijke archieven van Voorschoten en
waren er lezingen over de Voorstraat en de paardenmarkt (Jan Sloof) en de Dorpskerk (Piet van der
Plas). De laatste lezing in de reeks, over de zilverfabriek en Berbice, kon helaas door persoonlijke
omstandigheden van de spreker geen doorgang vinden. De reacties van de bezoekers waren vaak
zeer positief en de lezingencyclus kon nagenoeg kostendekkend worden afgesloten. In het
organiserend comité, waarin OGLV en Museum Voorschoten vertegenwoordigd waren, werd goed
samengewerkt.
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Het succes van de eerste lezingenreeks leidde tot de beslissing een tweede reeks lezingen te
organiseren in het winterseizoen 2019-2020, waarbij de fraaie aquarel van Ina Versteeg opnieuw als
logo werd gebruikt. Als thema werd gekozen: Kastelen en buitenplaatsen in Voorschoten. De opzet
daarvan kent dezelfde structuur: eerst een inleiding op het thema, daarna lezingen waarin steeds
één kasteel of buitenplaats of enkele kleinere buitenplaatsen centraal staan. In 2019 vonden de
eerste twee lezingen plaats: Wim van den Eijkel en Piet van der Plas vertelden over het door hen
verrichte historisch onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen en Marjoleine Kooper-Huigen
behandelde Berbice en vertelde verhalen over de mensen die daar hun stempel op drukten. Opnieuw
werden de lezingen goed bezocht en waren de reacties positief. Voor het eerst kon gebruik worden
gemaakt van de mogelijkheid om op de website van het Museum Voorschoten kaarten te bestellen
en te betalen. Daarnaast waren aan de balie van het museum kaarten verkrijgbaar.
Website, e-nieuwsbrieven, OGLV Magazine
In het verslagjaar kwam een belangrijke vernieuwing van de website van de vereniging tot stand.
Onze website en de e-nieuwsbrieven zijn een belangrijk communicatiemiddel met leden en nietleden. Het aantrekkelijk en up-to-date houden van de website vormde een project waarin, zowel in
menskracht als in geld, flink is geïnvesteerd. Met behulp van een extern ict-bureau werd een geheel
nieuwe indeling van de website gerealiseerd aan de hand van de centrale doelstellingen: Oud, Groen
en Leefbaar. Verder werd de website uitgebreid met een archieffunctie, waarin historische artikelen
over aspecten uit de geschiedenis van Voorschoten een plaats kunnen krijgen. De tekst van dergelijke
artikelen blijft uiteraard voor rekening van de auteur(s). Wij willen daarmee een podium bieden aan
auteurs en daarmee de geschiedschrijving over Voorschoten bevorderen. Mooie foto’s van plaatsen
en panden in Voorschoten completeren de nieuwe opzet.
De e-nieuwsbrieven vormen het meest directe communicatiemiddel met onze leden. In 2019
verschenen 12 nieuwsbrieven, waarin de excursies werden aangekondigd, nieuws over de vereniging
en Voorschoten werd verspreid. De stroom van aanmeldingen voor een komende excursie na de
aankondiging daarvan in de nieuwsbrief bewijst wel dat deze goed wordt gelezen. Tot onze spijt zijn
er nog te veel leden van wie wij niet over een geldig e-mailadres beschikken, zodat zij van deze
regelmatige bron van verenigingsinformatie verstoken blijven. Wij roepen deze leden opnieuw op
hun e-mailadres kenbaar te maken via ledenadmin@oglv.nl. Verder horen wij dat e-nieuwsbrieven
soms onbedoeld in de spambox terecht komen. We hopen dat onze leden regelmatig hun spambox
raadplegen.
In de loop van november 2019 troffen onze leden voor de derde keer het gedrukte OGLV Magazine
in de brievenbus aan. Henny van der Klis en Marijke Reinsma brachten als redactie opnieuw een keur
aan goed geschreven en aantrekkelijk geïllustreerde artikelen over Voorschotense onderwerpen
bijeen. Onze trouwe bezorgersgroep verzorgde de verspreiding aan de leden, ieder in hun wijk.
Enkele bestuursleden maakten als bezorger een fietstocht langs de leden in Wassenaar en Leiden. De
ontvangen reacties van leden op de nieuwe editie van het OGLV Magazine waren opnieuw zeer
positief.
Commissie Planologie
De Commissie Planologie kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen, waarbij tal van zaken op ruimtelijk
en groengebied aan de orde zijn geweest. Een aantal al langer lopende woningbouwprojecten lijken
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nu daadwerkelijk tot uitvoering te komen: de herinrichting van de Leidseweg-Noord en de
bouwplannen Intratuin, Arsenaal/Segaar en Starrenburg III. Het nieuwe College van B&W lijkt enige
vaart te willen maken, waarbij de burgerparticipatie meer dan voorheen aandacht krijgt. Uit de
teleurstellende gang van zaken rond het project Arsenaal/Segaar is wel duidelijk geworden dat een
zinvolle participatie alleen kans van slagen heeft als vooraf heldere randvoorwaarden en spelregels
zijn gesteld. Dat vergt daadkracht van de gemeente. De toegezegde Nota burgerparticipatie laat
echter nog op zich wachten.
In april 2019 zag de actualisatie van de Woonvisie 2019-2022 het licht. Daarin staan keurige
beleidsuitgangspunten en voornemens m.b.t. de woningbouw. Inspraak en participatie zijn daarbij
belangrijke thema’s. De commissie heeft hierop ingehaakt: twee leden hebben zitting genomen in de
geformeerde Regiegroep Wonen. Wij zullen blijven aandringen op woningbouw in de sociale sector
en het middensegment, in het bijzonder voor starters, alleenstaanden en senioren. In de bestaande
nieuwbouwplannen is te weinig aandacht is voor de bouw van betaalbare huur-/koopwoningen,
waardoor ook de doorstroming wordt bemoeilijkt. Wij bepleiten woningbouw op kleine locaties in
het centrum, bijv. de gemeentewerf, het Churchillplein, het Wagenerf, het terrein aan de Hofweg en
enkele andere kleinere locaties. Eerder hebben wij gepleit voor het (tijdelijk) bouwen van kleine
woningen, zogeheten tiny houses met een oppervlak van 40 tot 70 m2. In zijn algemeenheid geldt dat
de gemeente, meer dan tot dusver gebruikelijk is, de regie moet nemen als het gaat om de realisatie
van bouwplannen.
Voor het project Starrenburg III werd in december 2019 een zeer druk bezochte inspraakavond van
de gemeente bezocht; namens de OGLV werden schriftelijk kanttekeningen bij het voorliggende plan
aangeleverd. Het project Roosenhorst in het groene buitengebied is inmiddels in uitvoering; ook hier
worden helaas uitsluitend dure woningen gerealiseerd.
Met vreugde hebben wij geconstateerd dat na jaren van voorbereiding het bestemmingsplan voor
Beresteijn door de Raad is vastgesteld. Na jaren van voorbereiding en overleg met de omwonenden
kan projectontwikkelaar Amvest binnenkort van start met de bouw. Aan de nieuwe woningen, deels
met een zorgbestemming, bestaat grote behoefte.
Bij herhaling hebben wij aandacht gevraagd voor de toekomst van Huize Bijdorp en het omliggende
park. Het complex is eind 2019 mede op ons herhaalde aandringen tot gemeentelijk monument
verheven. De Congregatie van de zusters van de heilige Catherina van Siena heeft gelukkig ook oog
voor de maatschappelijke betekenis van het gebouwencomplex en het omliggende park. Het is nu de
tijd om daar goed over na te denken. Begin 2020 is een proces van burgerbetrokkenheid van start
gegaan.
Bij de Dorpskerk wordt nu gebouwd aan een nieuwe zijvleugel. De oude Hoeksteen werd een steen
des aanstoots en de Protestantse Gemeente Voorschoten had behoefte aan een geheel nieuwe
accommodatie. Deze zal ook voor niet-kerkelijke doeleinden beschikbaar zijn.
Het gebouw van de gereformeerde kerk, het Kruispunt, komt leeg te staan en daarvoor waren wel
plannen, maar die konden in veler ogen geen genade vinden. Het College van B&W heeft verklaard
het kerkgebouw (een gemeentelijk monument) te willen handhaven. De vraag is nu of een passende
bestemming voor de kerk en het omliggende plein kan worden gevonden. De commissie blijft dat
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nauwlettend volgen en heeft daar suggesties voor aangedragen. Het gebouw is aangekocht door een
ondernemende Voorschotenaar die open staat voor cultureel gebruik van het gebouw.
En dan is er ook nog het gebouw van de v.m. Moeder Godskerk. Een herbestemmingsonderzoek
moet meer duidelijkheid geven over het toekomstige gebruik. De rapportage daarvan zou
beschikbaar zijn bij de gemeente en de parochie; de commissie beschikt daar nog niet over.
Inmiddels wordt het gebouw (tijdelijk ?) verhuurd aan een kerkgenootschap; de vraag dringt zich op
of daarmee niet ook een passende bestemming is gevonden.
De gemeente doet op voorstel van de Raad een onderzoek naar culturele accommodaties, die binnen
de gemeentelijke sfeer beschikbaar zijn. Dat is een verstandig initiatief, omdat dit onderzoek zal
bijdragen aan het antwoord op de vraag waar de culturele activiteiten in ons dorp in de toekomst
moeten plaatsvinden. De beslissingen m.b.t. het Cultureel Centrum (sloop voor woningbouw), het
Ambachts- en Baljuwhuis (behoud publieke functie) en de bibliotheek (uitbreiding met film/toneelzaal) hangen duidelijk samen met de toekomstige behoefte aan cultuurpodia. Als
Voorschoten zelfstandig wil blijven voortbestaan, is een visie daarop nodig. Daarvoor is zo’n
onderzoek naar de beschikbare accommodaties een goed begin. De commissie ziet de uitkomsten
met belangstelling tegemoet en zal daarop zo nodig reageren.
Commissie Groen
Onze vereniging tracht de groene kwaliteit van ons dorp te behouden en te verbeteren. Daarom is er
regelmatig overleg geweest tussen leden van de Commissie Planologie en ambtenaren van de
Werkorganisatie Duivenvoorde. Dat heeft ertoe geleid dat het groenbeleid her en der werd bijgesteld
op basis van voorstellen van onze kant en dat er meer publiciteit werd gegeven over groen en de
mogelijkheid te participeren in het groener maken van Voorschoten. Veranderingen in het groen
direct in buurt van de woning liggen erg gevoelig. Omwonenden werden nogal eens overvallen door
ingrepen van de gemeente. Wij hebben de noodzaak van voorafgaande Informatie en communicatie
met de omwonenden benadrukt. Daardoor kwam er een rubriek in ´Groot Voorschoten’ over allerlei
groene onderwerpen, waarmee de groendienst zich bezighield. Om onze inbreng te verbreden,
hebben we via onze Nieuwsbrief en in de vorige ALV een oproep gedaan aan geïnteresseerde
leden om zich te melden om een Commissie Groen op te zetten. Daarmee willen we blijvend en meer
gestructureerd invloed uitoefenen op het groenbeleid van de gemeente, op het onderhoud van het
groen en ideeën aandragen om de biodiversiteit te vergroten en de voorlichting en informatie over
deze onderwerpen te verbeteren. De oproep heeft geleid tot de formatie van een Commissie Groen,
bestaande uit zeven leden, die in het verslagjaar tweemaal bijeenkwam voor overleg met ambtenaren van de gemeente.
Activiteitencommissie
In het verslagjaar organiseerde de Activiteitencommissie negen excursies en rondleidingen, die
steeds op een grote belangstelling van de leden mochten rekenen. Voor een rondwandeling langs de
monumenten van Voorburg moesten zelfs twee achtereenvolgende zaterdagen in februari worden
gereserveerd (58 deelnemers). Een dubbel uitgevoerde dorpswandeling door het centrum van
Voorschoten o.l.v. Jan Sloof trok 44 deelnemers. Het excursieprogramma was opnieuw gevarieerd en
bevatte behalve monumentenwandelingen: museumbezoek (Voorlinden Wassenaar, Leiderdorps
Museum), natuurwandelingen (Cronesteyn, Hortus Botanicus Leiden) en bijzondere bezoeken
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(Berbice, houtzaagmolen De Salamander). Het aantal aanmeldingen is vaak groter dan het aantal
beschikbare plaatsen, dat bepaald wordt door de maximale groepsgrootte per rondleider. Bij
overtekening wordt een wachtlijst aangelegd. In geval van verhindering of afzegging kan een
vrijgekomen plaats dan alsnog worden bezet door iemand van de wachtlijst. Zo wordt voorkomen
dat gereserveerde (en betaalde) plaatsen onbezet blijven. Tijdens de Algemene ledenvergadering
zette Marijke de Kleijn uiteen dat de commissie steeds een meerwaarde tracht te bieden door een
rondleiding met een gids. Men geniet daardoor meer dan bij een individueel bezoek. Over een aantal
organisatorische kwesties vond overleg plaats met het bestuur. Besloten is om de deelname aan de
excursies met rondleiding voor leden en hun partner gratis te laten blijven, niet-leden betalen een
kleine bijdrage. De entree tot het museum is voor rekening van de deelnemers (velen hebben een
museumkaart), evenals een eventuele toeslag voor een speciale tentoonstelling.
Twee Parels van Voorschoten
Op 27 juni 2019 werd aan ons lid Wim ter Keurs een Parel van Voorschoten uitgereikt. Hij was voor
overleg over een lopende kwestie op het gemeentehuis uitgenodigd en werd volledig verrast door
het eerbetoon dat hem daar ten deel viel. Wim is een actievoerende bioloog, die in Voorschoten
vooral bekendheid verwierf met zijn succesvolle actie tegen de komst van de Leidse Baan door het
groene weidegebied tussen Leiden en Den Haag langs Voorschoten (jaren ´70). Het op voorhand door
de provincie aangelegde viaduct over de Papeweg naar Wassenaar getuigde vele jaren van dit
mislukte verkeersproject, waarbij het autoverkeer ruim baan zou krijgen ten koste van de
natuurbelangen. Wim was verder een drijvende kracht in tal van andere acties: tegen de Rijksweg 11
West, tegen de RijnlandRoute en tegen de omvang van het bestemmingsplan Roosenhorst. Hij
voerde zoveel bestuursrechtelijke procedures dat hij ook de nodige deskundigheid verwierf op het
gebied van het bestuursrecht. In zijn bezwaar- en beroepschriften kon hij “gehakt maken” van
ondeugdelijke argumenten van overheidsorganen en ook als inspreker werd hij gevreesd om zijn
kennis van zaken. Zo verwierf hij de bijnaam “de schrik van de ambtenaar”. Wim was verder vele
jaren actief in de Vereniging Recht door Recht, de bewonersorganisatie van de Dobbewijk. Na de
uitreiking van de Parel werd Wim door zijn vele vrienden een receptie in de herensociëteit
aangeboden. Namens het bestuur werd hem daar een cadeau overhandigd.
Op 11 december 2019 was het opnieuw raak: ons lid René van der Smeede werd geëerd met een
Parel van Voorschoten. René was, naast vele andere bestuurlijke functies, 7 jaar bestuurslid en
-voorzitter van de Stichting Historisch Museum Voorschoten, die – evenals onze vereniging – uit de
voormalige Stichting OGLV is voortgekomen. Bij zijn afscheid met een minisymposium in het Museum
Voorschoten was burgemeester Bouvy aanwezig om hem de Parel uit te reiken.
Open Monumentendag
Op 14 september 2019 vond Open Monumentendag plaats. Het landelijke thema “Plekken van
plezier” werd in Voorschoten vooral uitgewerkt door de parken en buitenplaatsen uitdrukkelijk
onder deze noemer te scharen. Zo werden in het programma het Burgemeester Berkhoutpark en
Park Ter Wadding nadrukkelijk vermeld. Verder werden enkele nieuwe panden opengesteld: het
sinds 1 juni 2019 geopende Brandweermuseum met Spuit 41 en opnieuw het rioolgemaal Molenlaan.
In de Biersteeckerije (Molenlaan 5) was een proeverij van Voorschotens bier. Ook dat bleek een plek
van plezier. Helaas waren er dit jaar geen leerlingen van groep 8 als rondleiders in het Ambachts- en
Baljuwhuis. Kasteel Duivenvoorde (850 bezoekers), klooster Bijdorp (628), Berbice (467) en het
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nieuwe Brandweermuseum (300) werden het drukst bezocht. 230 Helden waagden zich aan de
beklimming van de toren van de Dorpskerk voor het mooie uitzicht over het dorp. Het totale aantal
geregistreerde bezoekers bedroeg 4.900 (in 2018: 6.481). Het Weekend van Voorschoten als geheel
trok ca. 10.000 bezoekers. In onze OGLV-kraam vroegen wij aandacht voor het behoud van de
publieke functie van het Ambachtshuis. Een stelling daarover kon op een zeer ruime ondersteuning
van het publiek rekenen. Aan de vrijwilligers die als suppoost in de monumenten aanwezig waren
werd een excursie naar houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam aangeboden.
Van de gemeente werd opnieuw een aanmerkelijke bijdrage ontvangen in de bekostiging van Open
Monumentendag. Deze dag wordt al vele jaren op verzoek van de gemeente door onze vereniging
georganiseerd. De bijdrage van de gemeente in de bekostiging wordt verleend op basis van de
gemeentelijke subsidieverordening. In het kader van de vaststelling door de gemeenteraad van een
nieuwe subsidieverordening hebben wij erop aangedrongen de gemeentelijke bijdrage niet langer als
subsidie toe te kennen, maar als vergoeding voor gemaakte kosten. Onze vereniging treedt hier
immers niet als subsidieaanvrager op, maar als uitvoerder van een opdracht van de gemeente. Dit
verzoek is helaas niet gehonoreerd. Wel is in de nieuwe Algemene subsidieverordening Voorschoten
2019 een bepaling opgenomen voor subsidies beneden € 5.000 (artikel 9, derde lid). Deze bepaling
vormt thans de basis voor het aanvragen van de gemeentelijke bijdrage in de bekostiging van Open
Monumentendag. Dat betekent dat wij met een eenvoudige aanvraag kunnen volstaan, waarop het
College van B&W direct een beslissing neemt. Ook het eigen vermogen van de vereniging speelt geen
rol meer bij de beoordeling van de aanvraag (artikel 7, aanhef en sub i.).
Monumentenbord Dorpskerk
De voormalige Stichting OGLV heeft in haar bestaan op een aantal monumenten in Voorschoten
informatieborden over de historie van dat monument laten plaatsen. Deze borden zijn door de
ANWB vervaardigd, wellicht in de toenmalige werkplaats van de ANWB aan de spoorlijn. Bij de sloop
van gebouw De Hoeksteen bij de Dorpskerk, waarop een dergelijk bord over de kerk was bevestigd,
moest dat bord worden verwijderd. In overleg met het bestuur van de Protestantse Kerk
Voorschoten is het bord door de aannemer verwijderd en opgeslagen. We hopen dat het bord na
gereedkomen van de nieuwe aanbouw van de Dorpskerk kan worden herplaatst.
Ontwikkeling ledenbestand
Het ledenaantal liet in het verslagjaar helaas opnieuw een negatieve ontwikkeling zien. Het aantal
leden van de vereniging liep terug van 876 (per ultimo 2018) naar 846 (per ultimo 2019), een verlies
van 30 leden. Tegenover 49 opzeggingen/uitschrijvingen stonden slechts 19 aanmeldingen. Dit laat
zien dat we het ledenverlies niet kunnen opvangen met de aanmeldingen van nieuwe leden. Op
Open Monumentendag, vaak toch een belangrijke bron van nieuwe aanmeldingen, meldden zich
slechts 3 nieuwe leden. De redenen voor het ledenverlies zijn weer divers: ziekte, ouderdom,
overlijden (20), verhuizing (7), uit het zicht verdwenen (7), persoonlijke redenen of reden onbekend
(10). Daarnaast moesten aan het begin van het verslagjaar helaas 5 leden worden geroyeerd wegens
wanbetaling. Zelfs na drie verzoeken om betaling en een persoonlijke benadering vanuit het bestuur
werd van deze leden geen contributie ontvangen. Verder nam het aantal leden dat meer contributie
overmaakte dan de minimumbijdrage van € 7,50 af, waardoor de contributie-inkomsten terugliepen
van € 10.176,50 in 2018 naar € 8.918,50 in 2019. De contributies vormen de belangrijkste
inkomstenpost van de vereniging.
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Tijdens de laatste bestuursevaluatie hebben we het voortgaande ledenverlies als een belangrijk punt
van aandacht vastgesteld. In plaats van een groei naar 1.000 leden in het naderende lustrumjaar, een
lang bestaande wens van het bestuur, laat het ledenbestand de laatste jaren een gestage terugloop
zien. We hebben niet echt inzicht in de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand, omdat we bij
aanmelding geen geboortedatum vragen. Toch bestaat de stellige indruk dat ons ledenbestand
veroudert en onvoldoende voeding uit jongere leeftijdsgroepen krijgt. We beraden ons op manieren
om onze activiteiten onder de aandacht te brengen van grotere groepen en daarvoor moderne
middelen in te zetten.
Ledenadministratie
De ledenadministratie bleef in de vertrouwde handen van Ton de Jong. In de loop van het jaar nam
zijn vrouw Tineke de Jong de functie van coördinator distributie over van Frits van Koten. Het
samenbrengen van ledenadministratie en distributie van brieven en magazine aan onze leden op één
adres heeft belangrijke voordelen gebracht door de korte lijnen.
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Samenstelling van bestuur en commissies per 31 december 2019
Bestuur
Helmi de Ruiter, voorzitter
Jan-Willem Sentrop, secretaris
Bart van Oirsouw, penningmeester
Henny van der Klis, Marijke Reinsma, Emile de Haas, leden
Commissie Planologie
Stan Dessens (voorzitter), Ad van Noort (secretaris), Fer von der Assen, Henk Bergman, Peter
Dordregter, Ronald de Heer, Niek Jonkman
Commissie Groen
Henny van der Klis, Fer von der Assen, Cees Buijs, Peter Dordregter, Machiel Vlieland, Hans van Vliet,
Iman Zorge (leden), Inez Milot (buitenlid)
Activiteitencommissie
Marijke de Kleijn, Liesbeth Sentrop, Marijke Reinsma, Gerrie van Oirsouw
Comité Open Monumentendag
(3 vacatures, inmiddels weer vervuld)
Website, nieuwsbrief
Henny van der Klis
Redactie OGLV Magazine
Henny van der Klis, Marijke Reinsma
Ledenadministratie
Ton de Jong
Coördinatie bezorging OGLV Magazine
Tineke de Jong
Adviseur
Jan Sloof
Erelid
Stan Dessens (2017)
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