
1 
 

Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten 

 

Jaarverslag 2020                                                                      C O N C E P T 

 

Terugblik 

Het jaar 2020 is een bijzonder en voor velen moeilijk jaar geweest. Dat geldt ook voor onze 

vereniging. Het sociale, culturele en economische leven in Voorschoten is vanwege de 

geldende coronamaatregelen over lange periodes grotendeels tot stilstand gekomen. 

Bibliotheek, filmtheater, musea en alle verenigingen zagen hun activiteiten beperkt of 

onmogelijk gemaakt. De horeca en de middenstand werden zwaar getroffen door lange 

periodes van verplichte sluiting om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Anderzijds kwamen ook mooie initiatieven tot stand om horeca en winkeliers te 

ondersteunen (“Wees loyaal, koop lokaal”) en ouderen te helpen en op te vrolijken. De 

solidariteit is gelukkig niet uit ons dorp verdwenen. 

Bestuurlijk bracht 2020 het onverwachte terugtreden om medische redenen van onze 

burgemeester Pauline Bouvy-Koene. Na een zware operatie moest zij in het najaar besluiten 

niet terug te keren als burgemeester. Eind oktober werd in een digitale bijeenkomst afscheid 

van haar genomen. Wij leerden Pauline Bouvy kennen als een kundig en betrokken 

bestuurder, die zich snel een plaats in Voorschoten wist te veroveren en ook voor OGLV 

beschikbaar was: zij verzorgde na een ALV een interessante lezing over de positie van de 

burgemeester en opende de eerste reeks lezingen Focus op Voorschoten. Verder troffen wij 

haar bij bestuurlijk overleg met het College van B&W. Wij wensen haar een volledig herstel 

en het allerbeste voor de toekomst. 

Kroonjaar werd coronajaar 

Het verenigingsjaar 2020, dat het kroonjaar van onze vereniging had moeten worden waarin 

we het 50-jarig bestaan van OGLV volmaakten, ontpopte zich als coronajaar. En dat is niet 

hetzelfde in een chiquer jasje. Half maart 2020 ging de lockdown in, waardoor ook bijna alle 

verenigingsactiviteiten werden getroffen. De lezing over klooster Bijdorp en de Congregatie 

op 18 maart 2020, geprogrammeerd als laatste in de tweede lezingencyclus Focus op 

Voorschoten, werd het eerste slachtoffer. Vervolgens moest de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) op 15 april 2020 worden uitgesteld en moesten vrijwel alle excursies van de 

Activiteitencommissie worden afgelast. Alleen de vergaderingen van bestuur en commissies 

konden, zij het in beperkte mate en met inachtneming van de anderhalvemeter, in huiselijke 

kring doorgang vinden. In de zomer en de herfst gold geen lockdown en konden enkele 

excursies en de uitgestelde ALV doorgang vinden. Dat zouden de enige momenten in 2020 

blijken waarop we direct contact met onze leden hadden. 
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Enthousiast begin 

Het jaar kende een enthousiast begin met een belangrijke discussie over de toekomst van de 

vereniging. Al langer maken we ons zorgen over de veroudering van ons ledenbestand en 

het netto ledenverlies waar we de laatste jaren mee te maken hebben. We stelden ons als 

bestuur fundamentele vragen als: Wat willen we bereiken ? Welk beeld van de vereniging 

willen we naar buiten presenteren ? Wat is daarvoor nodig ? Kortom: zijn we nog wel op de 

goede weg of is een koersverlegging nodig ? Eind februari hadden we een brainstorming- 

sessie onder leiding van twee medewerkers van Van Velzen Communicatie. Daarbij waren 

ook enkele gasten van buiten de vereniging aanwezig om met ons mee te denken. Hoewel er 

in dit stadium nog geen beslissingen zijn genomen, was het een inspirerende bijeenkomst 

die stof tot verder nadenken gaf. De resultaten van de bijeenkomst zijn door Van Velzen in 

een document vastgelegd. We zijn Van Velzen Communicatie dankbaar voor de bereidheid 

om geheel belangeloos tijd te investeren in deze bijeenkomst. 

Voorbereiding viering 50-jarig bestaan 

In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de concrete voorbereidingen voor de viering 

van het 50-jarig bestaan van OGLV in 2021. Op 22 februari 1971 werd op initiatief van 

mejuffrouw Begeer de Stichting tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten bij 

notariële akte opgericht. De directe aanleiding was een ter visie gelegd bestemmingsplan 

Centrum, waarin het beschermd dorpsgezicht aangetast dreigde te worden. Daarover was in 

het dorp een storm van kritiek ontstaan. Op 29 augustus 2003 werd deze stichting omgezet 

in een vereniging. De directe aanleiding daarvoor was de noodzaak om de plannen voor een 

Historisch Museum Voorschoten vorm te geven vanuit een eigen rechtspersoon, los van de 

Stichting OGLV. Een inhoudelijke overweging achter deze omzetting was dat leden een 

grotere betrokkenheid bij en invloed op het beleid van een vereniging zouden hebben. In 

februari 2021 is het dus 50 jaar geleden dat de Stichting OGLV bij notariële akte in het leven 

werd geroepen.  

Dit jubileum zou uiteraard met een feestelijk programma worden gevierd. Door in dit 

programma voor iedereen toegankelijke onderdelen op te nemen, zouden we de activiteiten 

van de vereniging ruim onder de aandacht van alle Voorschotenaren kunnen brengen. Het 

jubileumprogramma zou daarmee ook voor ledenwerving kunnen worden benut. Er werd 

een Jubileumcommissie ingesteld, die enkele keren bijeenkwam om plannen voor de 

jubileumviering uit te werken. Enkele ambitieuze programmaonderdelen zouden de nodige 

voorbereiding vergen, terwijl het door het voortduren van de coronamaatregelen steeds 

twijfelachtiger werd of een feestprogramma in het jubileumjaar 2021 wel haalbaar was.                 

Uiteindelijk moesten we die laatste vraag ontkennend beantwoorden. Duidelijk werd dat de 

eerste geplande jubileumactiviteit in 2021 rond de oprichtingsdatum vanwege de 

voortdurende lockdown geen doorgang kon vinden. We wilden niet het risico lopen dat ook 

latere programmaonderdelen door de nog voortdurende coronamaatregelen zouden 

worden “ingehaald”. Rond de jaarwisseling heeft het bestuur daarom besloten de viering 

van het jubileum uit te stellen tot 2022. Een speciaal logo voor het feestjaar, dat door onze 

drukker Grapefish belangeloos is gemaakt, zal ook in 2022 worden gebruikt voor de 

publiciteit rond de jubileumactiviteiten. We zijn Grapefish dankbaar voor hun leuke geste. 



3 
 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stond gepland voor 15 april 2020 in de bibliotheek. Al 

snel werd duidelijk dat deze vergadering geen doorgang kon vinden vanwege de lockdown. 

De regering kwam met een wettelijke regeling die het mogelijk maakte af te wijken van de 

statutaire verplichting om vóór 1 juli een ALV te houden ter verantwoording van het in het 

voorafgaande jaar gevoerde beleid. Geleidelijk aan werd duidelijk dat de ALV in het najaar 

zou moeten plaatsvinden. Uiteindelijk vond de ALV plaats op 12 oktober 2020. We weken uit 

naar het Bondsgebouw, waar we met toepassing van de anderhalvemetermaatregel meer 

dan 20 leden zouden kunnen accommoderen. In de bibliotheek was dat niet mogelijk. 

Volgens ons Huishoudelijk Reglement is dat aantal leden (waarbij bestuursleden niet 

meetellen) vereist voor rechtsgeldige besluitvorming. We zagen af van een inhoudelijk 

programma na de pauze om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Dat 

vertaalde zich, tezamen met de coronamaatregelen, in een zeer geringe opkomst. 

Uiteindelijk wisten, na herhaalde uitnodigingen via onze nieuwsbrieven en website, slechts 6 

leden de weg naar de ALV te vinden. 

Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Emile de Haas, die vijf jaar bestuurslid was, 

waarvan vier jaar als penningmeester. In een korte toespraak prees Helmi de kundige wijze 

waarop Emile het penningmeesterschap heeft vervuld, waarbij hij steeds zich voordoende 

problemen met kalmte tot een oplossing wist te brengen. Emile ontving een BBC dvd-box 

over de wetenschappen en een boek over sterrenkunde als dank voor zijn inzet. 

Open Monumentendag 2020 

In de lente moesten we een pijnlijke beslissing nemen. Al vele jaren verzorgt OGLV in 

opdracht van de gemeente Voorschoten de organisatie van de plaatselijke Open 

Monumentendag (OMD). Deze vindt jaarlijks plaats op de tweede zaterdag in september. De 

voorbereidingen worden al in het voorjaar ter hand genomen door het Comité OMD. Door 

het terugtreden van alle leden van het zittende comité dat de OMD 2019 organiseerde, was 

een geheel nieuw comité samengesteld, dat enthousiast aan de slag wilde. De eerste 

lockdown vanaf half maart 2020 bleek ook hier een onoverkomelijke hindernis. De 

organisatie van Open Monumentendag berust op twee hoofdpijlers: voldoende 

opengestelde monumenten en voldoende vrijwilligers om toezicht te houden op de goede 

gang van zaken. Hierin kon door de onzekerheid over de duur van de coronamaatregelen 

niet worden voorzien. De eigenaren van de monumenten noch de vrijwilligers wilden het 

risico lopen op besmetting met het coronavirus door de bezoekers van Open Monumenten-

dag. We hebben daarom aan de gemeente moeten meedelen dat we geen kans zagen op 

een verantwoorde manier Open Monumentendag 2020 te organiseren. Later in het jaar 

besloot ook het bestuur van het Weekend van Voorschoten om soortgelijke redenen van de 

organisatie van dat weekend af te zien. Daarmee viel ook het kader waarbinnen de 

organisatie van Open Monumentendag plaatsvindt weg. We zagen dat als een bevestiging 

van de juistheid van onze beslissing. 

Toch is Open Monumentendag 2020 niet geruisloos voorbijgegaan. Marijke de Kleijn – de 

Vrankrijker en Marijke Reinsma namen het initiatief tot het schrijven van een boekje met 
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een Inleiding over Voorschoten in de 19e eeuw en een wandel- of fietstocht langs een aantal 

19e eeuwse monumenten in Voorschoten. Met het raadhuis als vertrekpunt kan zowel in 

noordelijke als in zuidelijke richting worden getoerd langs de beschreven panden. Het 

aantrekkelijk uitgevoerde en mooi geïllustreerde boekje waarin de tochten zijn beschreven 

kreeg de naam “Rondje Voorschoten in de 19e eeuw”. De gedachte hierachter was om 

iedereen de mogelijkheid te bieden om zelf een individuele OMD te beleven in een 

persoonlijke rondgang. Van de gemeente werd toestemming verkregen om het voor OMD 

2020 ter beschikking gestelde bedrag in te zetten voor de drukkosten van het boekje. 

Daardoor kon het boekje gratis beschikbaar worden gesteld op de bekende folderpunten 

(raadhuis, bibliotheek en Museum Voorschoten). Na de publiciteit via onze eigen media en 

in de plaatselijke pers werd het boekje in de herfst door velen afgehaald. Op de zaterdag van 

OMD 2020 werd bij de beide Marijkes een cadeau van de vereniging bezorgd als dank voor 

hun zeer geslaagde initiatief. 

Aansluiting bij Cultuurfabriek Voorschoten 

In het najaar 2020 hebben wij ons als vereniging aangemeld als deelnemer in de 

Cultuurfabriek Voorschoten. Dit is een samenwerkingsverband van culturele organisaties in 

Voorschoten, die samenwerking zoeken voor hun belangenbehartiging en afstemming van 

de programmering van culturele activiteiten. Hoewel onze activiteiten, afgezien van de 

Focus-lezingen, alleen voor leden toegankelijk zijn, vonden wij het van belang samenwerking 

te zoeken, mede in het licht van de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie. 

Het aspect Leefbaar in onze doelstelling is daarbij aan de orde. In oktober 2020 kregen we 

gelegenheid om in de vaste rubriek van de Cultuurfabriek in “Groot Voorschoten” OGLV als 

aangesloten vereniging te presenteren. 

Verkoop Ambachts- en Baljuwhuis 

In het verslagjaar vonden nieuwe ontwikkelingen plaats die ons aanleiding gaven om ons 

opnieuw met een brief tot de Gemeenteraad te wenden. Bij raadpleegbrief van 9 juni 2020 

heeft het College van B&W de Raad mededeling gedaan van zijn voornemen tot verkoop van 

het Ambachts- en Baljuwhuis (AB-huis) en de aan de verkoop te verbinden voorwaarden. Bij 

brief van 24 juni 2020 deelden wij de Raad mee dat de met de verkoop gevolgde procedure 

naar ons oordeel onvoldoende transparant was en dat de beoogde voorwaarden 

onvoldoende garantie boden voor het veiligstellen van de publieke functie van het 

Ambachtshuis. Onze brief gaf aanleiding tot een discussie in de Raad, waarbij bleek dat er 

geen meerderheid was voor de door het College beoogde onderhandse verkoop. Daarop 

volgde bij het College een herbezinning op de gevolgde procedure (gesloten verkooppro-

cedure met één gegadigde), die ertoe leidde dat alsnog werd besloten tot een open 

verkoopprocedure waarin meerdere gegadigden een bod op het pand kunnen uitbrengen. 

Na het bekend worden van dit voornemen zijn in het verslagjaar in dit dossier geen verdere 

stappen gezet. Wij blijven de verdere ontwikkelingen aandachtig volgen.  

Wij hebben ons, vanuit onze pijlers Oud en Leefbaar, met overtuiging ingezet voor het 

behoud van de publieke functie van het Ambachtshuis. Deze dreigde aanvankelijk vrijwel 

geheel onder te sneeuwen in de plannen voor een boutiquehotel in het AB-huis. Het bestuur 
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ontving zowel positieve als negatieve reacties op onze acties in dit dossier, zij het de laatste 

in de vorm van het opzeggen van het lidmaatschap. Deze leden zagen de komst van een 

boutiquehotel in het AB-huis als een welkome aanvulling op het toeristische aanbod aan 

hotelcapaciteit in Voorschoten. 

Lezingencyclus Focus op Voorschoten 

De lezingencyclus die we samen met het Museum Voorschoten organiseren beleefde in het 

winterseizoen 2019-2020 haar tweede reeks. In het verslagjaar vonden twee lezingen plaats. 

In januari belichtte Antoinette van Dorssen de historie van kasteel Duivenvoorde en zijn 

bewoners en in februari kwam Voorschoten als kostschooldorp naar voren in de lezing van 

Jane Koopstra. Zij behandelde de kostscholen Beresteijn, Noorthey en Nieuw Voordorp. 

Beide lezingen werden zeer goed bezocht. De voor een datum kort na het ingaan van de 

lockdown geplande lezing van zuster Baptiste Tuin O.P. over klooster Bijdorp en de 

Congregatie, waarvoor al tientallen boekingen ontvangen waren, moest helaas worden 

afgelast. Alle bezoekers ontvingen hun geld terug. Ondanks het niet doorgaan van deze 

laatste lezing werd de tweede lezingenreeks met een ruim positief saldo afgerond. Het ligt in 

het voornemen om een nieuwe reeks lezingen te organiseren zodra dat verantwoord 

mogelijk is. 

Commissie Planologie 

De Commissie Planologie kon in het verslagjaar twee nieuwe leden verwelkomen: Kees Buijs 

en Niek Jonkman, die zich snel vertrouwd hebben gemaakt met de ruimtelijke ontwikkelin-

gen in Voorschoten. Met het oog op de continuïteit zou een verdere versterking en 

verjonging van de commissie nuttig zijn. Leden met een warm hart voor de toekomst van ons 

mooie dorp zijn welkom om daarin mee te denken. Ondanks het gebrek aan voortgang op 

diverse ruimtelijke dossiers kwam de commissie vijf keer op gepaste afstand bijeen. 

De toekomst van Voorschoten staat voor een deel beschreven in gemeentelijke stukken als 

Structuurvisie, Woonvisie, Milieubeleidsplan, bestemmingsplannen e.d. Maar visies en 

plannen zijn aan verandering onderhevig, worden niet altijd vertaald in concreet beleid en 

het schort nogal eens aan daadkracht en eenduidige politieke wil. Samen met de geringe 

financiële armslag en problemen met ambtelijk apparaat leidt dit ertoe dat de 

Voorschotense toekomstplannen zich maar moeilijk laten verwerkelijken.  

Dat laatste blijkt vooral in de woningbouw. Ook in Voorschoten bestaat een grote behoefte 

aan betaalbare (huur- en koop)woningen voor specifieke doelgroepen. In het verleden is 

daar in de gerealiseerde woningbouwprojecten te weinig aandacht voor geweest. Hopelijk is 

er een kentering in zicht: onlangs is door de gemeenteraad een verordening vastgesteld die 

ertoe strekt dat bij nieuwbouwprojecten van enige omvang de woningen voor 25% een 

sociale huur en voor 20% een middenhuur zullen hebben. Hopelijk kwam deze koerswijziging  

niet te laat voor reeds in voorbereiding zijn woningbouwprojecten als de locatie Intratuin, 

Arsenaal/Segaar en Starrenburg III. Vanuit de Commissie Planologie is bij diverse 

gelegenheden aangedrongen op de bouw van grotere aantallen betaalbare woningen op 

nieuw te ontwikkelen locaties. Zeker waar de gemeente eigen grond inbrengt moet dat te 
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realiseren zijn. Voor de bouw op de locatie Intratuin werd een zienswijze op het ontwerp-

bestemmingsplan ingediend, waarin aandacht werd gevraagd voor de verkeerssituatie en de 

waterhuishouding. 

Twee leden van de commissie hebben zitting genomen in de Kerngroep Wonen en Bouwen, 

een adviesgroep in het kader van de burgerparticipatie, die met de gemeente meedenkt 

over de uitvoering van de Woonvisie. We zien uit naar concrete resultaten van dit overleg, 

waarin wij graag een bijdrage leveren. 

De commissie stelde vast dat na jaren van stilstand weer enige vooruitgang in het dossier 

Wonen is bereikt: na lange voortrajecten zijn diverse nieuwbouwprojecten in voorbereiding 

genomen. Alleen het in onze kring omstreden project Roosenhorst benoorden de Kniplaan is 

na de door verschillende natuur- en milieuorganisaties waaronder OGLV verloren procedure 

voortvarend in uitvoering genomen. Volgens de gemeentelijke planlijst kwamen daar 8 

woningen, alle in het duurdere segment, tot stand. 

De gemeente publiceerde in het najaar 2020 een plan van aanpak over het onderwerp 

Burgerparticipatie onder de veelbelovende titel “Impuls Meedoen Voorschoten”. In een 

drietal pilotprojecten zal aan het onderwerp concreet uitvoering worden gegeven. De pilots 

Woonvisie en Nicolaespark lopen al, Voorschoten Energieneutraal staat in de startblokken. 

Een nog te formeren adviesgroep gaat het proces begeleiden en de ervaringen evalueren. De 

commissie hoopt aan deze initiatieven een positieve bijdrage te kunnen leveren.  

De commissie heeft in het verslagjaar nadrukkelijk aandacht besteed aan het 

Milieubeleidsplan. Op het voorlopig ontwerp Milieubeleidsplan is namens de vereniging een 

zienswijze ingediend. Daarin is geconstateerd dat nog onvoldoende sprake is van een echt 

beleidsplan. In de zienswijze wordt een aanzet tot concretisering gegeven en wordt 

aangegeven dat we graag bij de verdere uitwerking betrokken willen zijn. In de reactie staat 

voorop dat niet alles wat wenselijk is ook direct in uitvoering kan worden genomen. Een 

prioritering in de tijd is nodig. In een overleg met wethouder Spil is daarvoor aandacht 

gevraagd. 

Ten aanzien van het accommodatiebeleid heeft de gemeente in het verslagjaar de keuze 

gemaakt voor de bibliotheek als locatie voor een multifunctionele accommodatie. Er zal 

nader onderzoek moeten plaatsvinden voordat hierover een definitief besluit kan worden 

genomen. De voorgenomen verkoop van het AB-huis is in ander procedureel vaarwater 

terecht gekomen. De commissie blijft de ontwikkelingen over deze materie op de voet 

volgen. 

Verder kregen diverse actuele onderwerpen de aandacht van de commissie. In het kader van 

de openstelling van het huidige klooster Bijdorp naar de samenleving verscheen een 

spelregelkaart, waarop bij de congregatie en de gemeente commentaar werd gegeven 

vanuit het belang van het behoud van dit monumentale en groene complex voor ons dorp. 

Verder ligt bij Bijdorp ons aanbod om met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan in het 

park en de moestuin van Bijdorp. 
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Wij waren in het najaar blij verrast met het verschijnen van de Centrumvisie van de 

gemeente, dat een aantal waardevolle plannen over de toekomst van het dorpscentrum 

omvat. Versterking van de woonfunctie in het centrum is een belangrijk onderdeel. In onze 

reactie aan de gemeente hebben wij erop aangedrongen dat de gemeente de regie voert, 

stimuleert en faciliteert. Wij zullen bij de gemeente blijven aandringen op het maken van 

plannen voor de bebouwing van een aantal locaties in het centrum: MOC-terrein, Wagenerf, 

Churchillplein.  

Commissie Groen 

De Commissie Groen kwam in het verslagjaar vanwege de coronamaatregelen niet bijeen. 

Wel is in goed overleg tussen enkele commissieleden en de betrokken ambtenaren van de 

Werkorganisatie Duivenvoorde verder gewerkt aan het maaibeleid van de gemeente. De 

commissie heeft per locatie suggesties gedaan voor wanneer en in welke mate gemaaid zou 

moeten worden.  Uitgangspunt daarbij was om aan de planten door de seizoenen heen 

voldoende gelegenheid te geven om zaad te zetten en aan insecten voldoende voedsel en 

schuilgelegenheid te bieden. Verder is aan de hand van een gedetailleerde kaart aangegeven 

waar in de zogeheten bijenlinten, de verbindingen tussen verblijfplaats en voedselgebied, 

ontbrekende schakels kunnen worden hersteld. Inmiddels zijn door de gemeente hier en 

daar al enkele “bijtankstations”  en “bijenhotels” tot stand gebracht. Met de gemeente-

ambtenaren is ook uitgebreid van gedachten gewisseld over de waterkwaliteit en een 

onderhoudsschema dat niet schadelijk is voor de biotopen. 

In voorbereiding is verder een werkprogramma over natuurinclusief bouwen. Daarmee 

wordt ingespeeld op de bouw- en onderhoudsplannen van de gemeente en bouwende 

partijen. Vanwege de coronasituatie kon hieraan onvoldoende prioriteit worden gegeven, 

zodat het overleg daarover zal worden voortgezet.  

Activiteitencommissie 

Het voor 2020 vastgestelde excursieprogramma begon met een zeer geslaagd bezoek aan de 

tentoonstelling De jonge Rembrandt in museum De Lakenhal in Leiden begin februari. Een 

gids gaf toelichting bij de eerste schilderijen van Rembrandt in zijn jonge Leidse jaren. Een 

groep van 18 leden bezocht deze tentoonstelling. Vanwege de medio maart 2020 ingegane 

lockdown moest daarna vrijwel het volledige excursieprogramma worden afgelast, al werd 

vanuit het uitgangspunt “zoveel mogelijk kijken wat er nog wel kan” steeds onderzocht of 

met extra maatregelen een geplande excursie toch doorgang kon vinden. Dat bleek 

uiteindelijk alleen in juli en augustus mogelijk. In juli werd een bezoek gebracht aan het park 

van de buitenplaats Berbice. Daarvoor kwamen op uitnodiging alleen de leden in aanmerking 

die zich in 2019 voor deze excursie hadden aangemeld, maar toen vanwege overtekening op 

de wachtlijst moesten worden geplaatst. Er was een toelichting op de historie van de 

buitenplaats en de renovatie van het park. In augustus werd in vier groepjes van 5 personen 

een geleid bezoek gebracht aan het Leidse Singelpark. Helaas kon slechts het halve park 

worden bezocht. Daarom staat het Singelpark opnieuw in het programma 2021 om de “full 

circle” mogelijk te maken. Op beide excursiedata was geen lockdown van kracht. Deze 

wandelingen bij mooi weer werden door de deelnemers zeer gewaardeerd.  
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Het gehele verdere programma kon helaas geen doorgang vinden. Vanwege de doorgaans 

wat gevorderde leeftijd van de meeste deelnemers aan onze excursies werd een voorzichtig 

beleid gevoerd en ook de betrokken organisaties zegden vaak i.v.m. corona een geplande 

excursie af. In het OGLV Magazine werd traditiegetrouw het excursieprogramma voor het 

komende jaar gepubliceerd. Helaas moest daarbij opnieuw het voorbehoud worden gemaakt 

van de ten tijde van de geplande excursies geldende coronamaatregelen. 

Website, nieuwsbrief, publiciteit 

Na de vernieuwing van de website die eerder werd doorgevoerd (met onze pijlers Oud, 

Groen en Leefbaar als nieuwe hoofdindeling) is de website in het verslagjaar alleen 

regelmatig geactualiseerd. Er verschenen 16 digitale nieuwsbrieven met actuele informatie, 

die werden verzonden aan 698 leden van wie wij een actueel e-mailadres hebben. 6 Leden 

gaven via een “unsubscribe” aan op toezending van de nieuwsbrief geen prijs te stellen. Het 

probleem dat wij niet van alle leden over een e-mailadres beschikken duurt voort. Bij het 

verzenden van de factuur voor de contributiebetaling 2021 zal daaraan waar nodig aandacht 

worden besteed. 

Eind november 2020 verscheen weer een nieuw nummer van het OGLV Magazine, opnieuw 

met een scala aan interessante artikelen. Het lange interview met Henk Wijckerheld Bisdom 

sprong er uit: hij vertelde levendig over zijn lange betrokkenheid bij OGLV en de oprichting 

van het Historisch Museum Voorschoten (thans Museum Voorschoten). Ook de andere 

artikelen boden weer een kleurig palet aan onderwerpen uit de rijke geschiedenis van ons 

dorp. Vele complimenten bereikten ons over dit geslaagde nummer. Onze trouwe bezorgers 

zorgden opnieuw voor een snelle bezorging bij de leden, ook in Leiden en Wassenaar. 

In het verslagjaar werd verder enkele keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onder 

het verenigingslogo plaatsen van een kort artikel in de Voorschotense Krant. 

Ontwikkeling ledenbestand 

Het ledenbestand gaf in het verslagjaar helaas opnieuw een negatieve ontwikkeling te zien. 

We moesten een ledenverlies van 46 noteren, terwijl slechts 6 nieuwe leden konden worden 

ingeschreven. Twee opzeggingen werden later ongedaan gemaakt. Het ledenaantal daalde 

door deze mutaties van 846 per 1 januari 2020 naar 808 per 31 december 2020. De redenen 

voor de ontvangen opzeggingen bleken opnieuw zeer divers: 19 ziekte, ouderdom of 

overlijden, 7 verhuisd of uit het zicht geraakt, 3 oneens met OGLV-beleid, 4 persoonlijke 

reden, belangstelling verflauwd, 13 royement of reden niet bekend. Deze redenen zijn ook 

niet beïnvloedbaar door het bestuur. Helaas moesten 4 leden worden geroyeerd vanwege 

het niet betalen van de contributie ondanks meerdere aanmaningen.  

We bestelden een extern computerprogramma dat zowel voor de ledenadministratie als 

voor de contributiebetalingen kan worden gebruikt. Het bestuur van het Museum 

Voorschoten werkte al langer met dit programma en had daarmee goede ervaringen 

opgedaan. In het verslagjaar is met het aangeschafte programma gewerkt naast de 

bestaande ledenadministratie. Bij een positieve evaluatie kan één systeem volstaan.  
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Het niet doorgaan van Open Monumentendag was ook een tegenvaller voor de 

ledenwerving: dit jaar konden geen nieuwe leden worden ingeschreven bij de OGLV-kraam 

op de Voorstraat. Met het Filmtheater Voorschoten is overleg gaande over de mogelijkheid 

om tijdens de pauze van de filmvoorstellingen een dia van OGLV te laten meelopen in het 

kader van onze ledenwerving. In het kader van de toekomstdiscussie beraadt het bestuur 

zich op een aansprekende presentatie van OGLV tijdens de komende viering van ons 

jubileum in 2022. Versterking  van ons ledenbestand blijft een belangrijk punt van aandacht. 

 

 


