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Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten         C O N C E P T  

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 12 oktober 2020 in het 

Bondsgebouw te Voorschoten 

AANWEZIG: het voltallige bestuur, 6 leden 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is fijn dat we 

ondanks de hardnekkige coronaproblemen vanavond weer even contact met de leden 

kunnen hebben. Het beeld van de vergadering is erg afwijkend van het normale: de 

bestuursleden zitten ieder aan een eigen tafeltje met 1,5 meter tussenruimte en ook de 

stoelen voor de leden zijn op deze afstand opgesteld. Het wordt vanwege de nog steeds 

heersende pandemie een korte vergadering zonder inleiding/lezing na de pauze en de 

gebruikelijke nazit met een drankje. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

De secretaris maakt bekend dat een bericht van verhindering is ontvangen van de leden 

Bremmer, Herzberg, Hooijdonk, Van Horn, Lamers, Van der Moore, Rasch en Wijckerheld 

Bisdom. 
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De voorzitter deelt mee dat volgend jaar OGLV 50 jaar bestaat. OGLV is begonnen als 

stichting in februari 1971 op initiatief van mej. Begeer en sinds 2003 verdergegaan als 

vereniging. Het bestuur is enthousiast begonnen met de voorbereiding van de viering van 

dat jubileum, maar de voortdurende coronapandemie heeft ertoe geleid dat in 2021 een 

ingetogen viering zal plaatsvinden met slechts enkele elementen. Op 19 februari 2021 zal op 

Berbice in klein verband met enkele genodigden de oprichting worden herdacht. Het leek 

passend dat ten huize van de initiatiefneemster te doen. Verder is overleg gaande met het 

Museum Voorschoten (MV) over de inrichting van een bescheiden tentoonstelling in de 

kleine ruimte van het museum naast de tijdlijn. Onlangs ontvingen we allerlei bijzondere 

documenten en foto’s uit het persoonlijk archief van Henk Wijckerheld Bisdom, vele jaren 

voorzitter van zowel OGLV als het MV. Die zullen daar mogelijk getoond worden. Verder 

hopen we in 2021 Open Monumentendag (OMD) weer te kunnen organiseren. Als dat niet 

op de normale manier mogelijk is, willen we proberen enkele van onze monumenten in 

digitale vorm bij de mensen thuis te brengen. Met een feestelijke middag voor de leden op 

Berbice in 2022 luiden we dan het feestjaar uit. 

Stan Dessens verbaast zich over deze laatste mededeling, omdat het overleg tussen OGLV en 

Berbice gericht was op een feestmiddag in augustus 2021. De voorzitter antwoordt dat de 

huidige verwachting is dat een enigszins normaal leven op zijn vroegst in het najaar 2021 

weer opgepakt zal kunnen worden. Het lijkt niet verantwoord om al eerder een groot 

publieksevenement te organiseren dat dan misschien afgelast moet worden.  

Begin dit jaar heeft een eerste interne bijeenkomst plaatsgevonden waarbij is gesproken 

over de toekomst van de vereniging. Directe aanleiding was het jaarlijks teruglopende aantal 

leden. Maar ook verdergaande vragen als: stellen we ons nog de goede doelen, genieten we 

voldoende naamsbekendheid (velen weten niet dat wij jaarlijks voor de gemeente OMD 

organiseren), geeft onze naam voldoende aan wat we willen bereiken, moeten we ons ook 

op kinderen richten e.d. worden in de discussie betrokken. We zetten deze discussie als 

bestuur voort. 

Het bestuur heeft veel aandacht besteed aan de plannen van B&W tot verkoop van het 

Ambachts- en Baljuwhuis (AB-huis) aan exploitant Kriek van restaurant Floris V. Hij wil het 

pand verbouwen tot een boutiquehotel. In deze zelfde vergaderzaal hebben wij tijdens de 

Dorpsdialoog ingesproken en ons standpunt verduidelijkt. Wij hebben een voorkeur voor 

niet verkopen, maar houden een open oog voor de voorwaarden waaronder een eventuele 

verkoop zou kunnen plaatsvinden. Daarom hebben wij ons tot de gemeenteraad gericht met 

een brief over het tekortschieten van de door de gemeente opgestelde voorwaarden en zijn 

we bereid zitting te nemen in een commissie van toezicht op de naleving van de 

voorwaarden m.b.t. de publieke functie van het Ambachtshuis. Het doel is de publieke 

functie van het Ambachtshuis te behouden en daaraan invulling te geven, ook na een 

verkoop, als B&W daartoe zouden besluiten. In een commissievergadering is onlangs 

gebleken dat er in de raad geen overeenstemming bestaat over de verkoopplannen. 

Wethouder Cramwinckel vindt dat een ruime raadsmeerderheid moet instemmen met de 

verkoop van het AB-huis. Die meerderheid is er niet. Het is momenteel erg stil rond het 

onderwerp. Wij blijven de zaak volgen en komen er zo nodig op terug. [Inmiddels is het 
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voornemen bekend geworden om het AB-huis via een openbare inschrijving te verkopen als 

aan de voorwaarden kan worden voldaan. – secr.] 

Marijke de Kleijn geeft een toelichting op het programma van de Activiteitencommissie. Deze 

probeert jaarlijks 9 excursies te organiseren in de sfeer van natuur, cultuur en historie in 

Voorschoten of omgeving. Een rondleiding door een gids zorgt voor meerwaarde boven een 

individueel bezoek. Soms zijn wachtlijsten niet te vermijden; de gidsen hebben een 

maximaal aantal deelnemers. Mensen die op een wachtlijst belanden komen bij een 

herhaling van de gemiste excursie als eersten aan de beurt. 2020 bleek het jaar van de 

coronapandemie; veel excursies konden daardoor niet doorgaan. Helaas kon ook niet alles 

worden doorgeschoven naar 2021. De wel doorgegane excursies (De jonge Rembrandt in de 

Lakenhal en de Singelwandeling, beide in Leiden) leverden erg positieve reacties op. In het 

komende OGLV Magazine verschijnt het excursieprogramma 2021, uiteraard onder 

voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Zo nodig zullen kleinere groepen 

worden samengesteld. Tenslotte wijst Marijke op het boekje “Rondje Voorschoten” dat in 

september 2020 verscheen bij de helaas niet doorgegane OMD. Het is geschreven door 

Marijke Reinsma en haarzelf en ligt voor afhalen gereed op de diverse folderpunten. 

Stan Dessens geeft een toelichting op de werkzaamheden van de Commissie Planologie. 

Deze bestaat momenteel uit 8 leden; dit jaar zijn Kees Buijs en Niek Jonkman toegetreden. 

Vanwege de coronamaatregelen vergadert men in de Oranjerie van Berbice. Aan het slot van 

de vergadering is er altijd een glaasje korenwijn. De commissie heeft geen formele 

bevoegdheden, maar tracht een positieve invloed uit te oefenen op lopende ruimtelijke 

plannen van de gemeente. Het gaat daarbij vaak om langlopende processen. Als voorbeeld 

noemt Stan het ontsierende hek dat eigenaar Smitsloo heeft geplaatst in het park bij Ter 

Wadding. De gemeente heeft het park enkele jaren geleden opgeknapt. Smitsloo stelt dat 

het hek nodig is ter beveiliging van de gebruikers van het huis Ter Wadding: in het park 

zouden junks rondhangen, er zou gedeald worden en er was een schietincident. Daarop is 

eerst het hek geplaatst en pas later een (gedoog)vergunning aangevraagd. Aanvankelijk leek 

die vergunning te worden verleend; mede door toedoen van OGLV (zienswijze op het 

concept-besluit en overleg met B&W) is de vergunning uiteindelijk geweigerd. Tegen die 

weigering loopt nu een bestuursrechtelijke procedure. Inzet is de verwijdering van het hek, 

als het beroep ongegrond wordt verklaard. 

Ook in de sfeer van bouwen en wonen is de commissie actief. Voorschoten bouwt te weinig 

nieuwe woningen voor jongeren en ouderen met lage en middenhuren. Je staat hier als 

woningzoekende jaren op een wachtlijst, terwijl dure woningen en appartementen ruim te 

koop zijn. De gemeente heeft nu veel projecten tegelijk op stapel staan (Intratuin, Arsenaal/ 

Segaar, Noortveer, Starrenburg III). Vooral dat laatste project wordt van jaar op jaar 

doorgeschoven. In heel Nederland is de woningbouw in de vertraging beland (stikstof, pfas), 

maar zeker ook in Voorschoten. 

Kees Buijs doet, als vervanger van Peter Dordregter, verslag van de werkzaamheden van de 

Commissie Groen. Ook daar 8 leden, een enthousiaste club mensen die frequent overleg 

voert met ambtenaren van de gemeente. Het gaat dan om zaken als: biodiversiteit, 

groenvoorziening, waterbeheer (er is zowel een tekort aan water als wateroverlast). Ook bij 
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de Aktie Steenbreek (tegels uit de tuin, groen en planten erin) wordt samengewerkt. Er is 

heel veel werk te doen en dat vergt veel overleg. Ook deze commissie wordt geplaagd door 

corona: vergaderen via Zoom is lastig vanwege de discussie die vaak nodig is. 

De voorzitter dankt Marijke, Stan en Kees voor hun duidelijke toelichtingen. 

De voorzitter wijst erop dat in deze ALV niet het vereiste quorum voor het houden van een 

ALV aanwezig is. Artikel 5 van het Huishoudelijk reglement vereist de aanwezigheid van ten 

minste 20 leden, de bestuursleden niet meegerekend. Die bepaling ziet in feite op het 

hebben van voldoende draagvlak onder de leden voor te nemen besluiten. Als dat quorum 

niet wordt gehaald, moet het bestuur een nieuwe ALV bijeenroepen. Aan die bepaling gaat 

het bestuur, gehoord de aanwezige leden, geen uitvoering geven vanuit het principe “nood 

breekt wet”. Het bestuur heeft besloten dat de besluiten over de komende agendapunten 

die van de huidige ALV worden gevraagd ter bevestiging zullen worden voorgelegd aan de 

ALV 2021. We gaan er daarbij vanuit dat dan weer op een of andere manier een ALV met 

quorum kan worden gehouden. 

3. Verslag van de ALV van 17 april 2019 

In de tekst wordt onderaan blz. 2 de naam “Van Hooijdonk” gewijzigd in: Hooijdonk. 

Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Financiële verslaglegging 

Bart van Oirsouw geeft als penningmeester een toelichting op de financiële jaarstukken. De 

contributie-inkomsten zijn in 2019 t.o.v. 2018 teruggelopen; dit is een trend die zich ook 

vorig jaar heeft voortgezet. Er is een reservering gemaakt van € 5.000 voor de viering van het 

50-jarig bestaan. Voor de financiële en ledenadministratie is overgegaan op een nieuw 

boekhoudsysteem, dat ook door het Museum Voorschoten wordt gebruikt. De overgang is 

goed verlopen. Aan het eind van 2019 hadden zes leden, ook na drie aanmaningen, hun 

contributie nog niet betaald. Dat leidt tot royement van deze leden. 

6. Advies Kascommissie 2019, verlenen decharge 

De Kascommissie 2019 werd gevormd door Stan Dessens en René Hooijdonk. Namens de 

commissie geeft Stan een toelichting. De commissie heeft de boekhouding steekproefsgewijs 

gecontroleerd en de facturen afgevinkt. Er is overleg geweest met de penningmeester en dat 

heeft geleid tot de reservering voor de komende lustrumviering. In 2020 kan nogmaals een 

bedrag voor dat doel worden gereserveerd. Kijkend naar de balans is de financiële positie 

van de vereniging rooskleurig te noemen. Je kunt dan best eens iets bijzonders doen. De 

Kascommissie is tevreden en adviseert daarom de financiële verantwoording 2019 goed te 

keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer. De 

vergadering besluit conform en onderstreept dit met een applaus. 
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7. Verkiezing Kascommissie 2020 

De heer Hooijdonk is na tweemaal fungeren als lid van de Kascommissie niet langer 

benoembaar. Vanuit de vergadering stelt Ronald Lockhorst zich beschikbaar. De 

Kascommissie 2020 zal daardoor bestaan uit de heren Dessens en Lockhorst. 

8. Begroting 2020 

Het uitgavenbeloop voldoet totaal niet aan de begin dit jaar opgestelde begroting 2020, zo 

licht de penningmeester toe. Alleen al de afschaffing van de aanmaak en verzending van 

acceptgiro’s voor de contributiebetaling leverde een besparing van € 1.200 op en verder is 

vanwege de coronasituatie helaas erg veel geschrapt: veel excursies en OMD zijn niet 

doorgegaan. De van de gemeente ontvangen bijdrage voor de organisatie van OMD is, in 

goed overleg met de gemeente, bestemd voor het drukken van het eerder genoemde boekje 

“Rondje Voorschoten” van de beide Marijkes. Door al deze ontwikkelingen zal de exploitatie 

dit jaar een ruim positief saldo opleveren. Opnieuw een reden om niet te besluiten tot een 

verhoging van de minimumcontributie. 

9. Bestuursmutaties 

Het bestuur heeft verzuimd aan de ALV 2019 het besluit tot herbenoeming van Helmi de 

Ruiter na drie jaar bestuurslidmaatschap voor te leggen. De huidige ALV neemt alsnog dit 

herstelbesluit (2019-2022) onder applaus. 

Emile de Haas neemt afscheid als bestuurslid. Helmi spreekt hem toe en gaat daarbij – op 

gepaste afstand van Emile – bij hem staan. Emile was vijf jaar bestuurslid, waarvan vier jaar 

penningmeester. Zijn inbreng in de soms verhitte discussies in het bestuur was erg prettig: 

hij heeft een nuchtere kijk op zaken en kon van daaruit een opmerking maken waarin 

iedereen zich kon vinden. De humor was daarbij nooit ver weg. Emile was verder ook als 

penningmeester steeds praktisch ingesteld op het vinden van een oplossing. Het was soms 

ploeteren met cijfers en met het vorige boekhoudsysteem en ook de codering van de 

acceptgiro’s gaf de nodige onduidelijkheden. Uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes 

terecht en liep het weer als een zonnetje. Emile heeft verder onderzoek gedaan naar een 

betere manier van boekhouden en het voeren van de ledenadministratie. Helmi dankt Emile 

voor de fijne samenwerking. Er gaat niet gezoend worden, maar cadeaus zijn er wel. We 

keken wel even op van zijn wensen voor een afscheidscadeau, die liggen in de sfeer van het 

heelal en de wetenschap. Helmi overhandigt Emile een Space Atlas met ondertitel “Mapping 

the universe and beyond” en een BBC-box over Wetenschap (16 dvd’s). Daarmee is Emile 

wel even bezig. Tot slot spreekt Helmi de hoop uit dat we Emile volgend jaar weer op de ALV 

mogen begroeten. 

Emile spreekt een kort dankwoord. Hij dankt Helmi voor de mooie woorden aan zijn adres, 

maar wijst erop dat de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem de verdienste van Bart 

is. Emile heeft al heel lang een grote belangstelling voor oude steden en dorpen, maar heeft 

ook een grote fascinatie voor de ruimte en wil daar verder op gaan studeren. De fraaie 

cadeaus bieden daar nu de gelegenheid voor. 

10. Rondvraag, w.v.t.t.k. 
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Henny heeft het gevoel dat we, al lijkt dat vanavond anders, een bruisende vereniging zijn. 

De Activiteitencommissie heeft in deze coronatijd gekeken naar wat nog wel kon en de 

excursies daarop aangepast. Henny is de beide Marijkes dankbaar voor het boekje “Rondje 

Voorschoten” als alternatief voor Open Monumentendag. Daarvan zijn inmiddels al 700 

exemplaren op de folderpunten afgehaald. Ook de Commissie Groen is inmiddels een 

energieke commissie die met grote inzet voorziet in een nieuwe behoefte aan aandacht voor 

groen en duurzaam leven. Onze vereniging richt zich daarmee ook op de toekomst en verzet 

nu veel werk voor de volgende generatie. Zij dankt allen die daaraan een bijdrage leveren. 

11. Sluiting 

Tegen 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

JWS/16-11-2020 


