
1 
 

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

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 11 oktober 2021 in het 

Bondsgebouw te Voorschoten 

AANWEZIG: het voltallige bestuur, ca. 45 leden 

1. Opening, vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is heerlijk om 

als bestuur weer een goed gevulde zaal tegenover ons te zien. Bij de ALV van vorig jaar was 

de opkomst zo gering dat we zelfs geen rechtsgeldige besluiten konden nemen. Dat gaan we 

vandaag herstellen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

De secretaris deelt mee dat hij bericht van verhindering heeft ontvangen van de leden 

Altenburg, Borgsteede, Van der Kooij, Van Ommeren, Sloof en Willems. 

De voorzitter deelt mee dat op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

(WBTR) in werking is getreden. Ook OGLV krijgt daarmee te maken. De statuten moeten 

worden aangevuld met bepalingen over het stemrecht in het bestuur. De wetgever wil 

voorkomen dat één of enkele bestuursleden de anderen kunnen overstemmen en daarmee 

financiële of andere besluiten naar hun hand kunnen zetten. Er is een overgangstermijn van 

vijf jaar voor het aanvullen van de statuten. Het bestuur zal t.z.t. een voorstel daarvoor aan 

de ALV voorleggen. 

De voorzitter zegt trots te zijn op het succes van de prachtige film, getiteld “Het dorp van 

toen en nu”, die OGLV heeft uitgebracht op Open Monumentendag. Omdat OMD dit jaar 

niet kon plaatsvinden in de gebruikelijke fysieke vorm, is een professioneel gemaakte film 

tot stand gebracht, die op de zaterdag van OMD op drie plaatsen (bibliotheek, filmtheater en 

MV) kon worden bekeken. De film is zeer goed ontvangen en vormt een waardevol 

document over Voorschotens erfgoed. Er zijn boeketten rozen en een VVV-bon voor Henny 

van der Klis en Peter Prein, die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de totstandkoming 

van de film. Het applaus van de zaal onderstreept de algemene waardering voor de film, die 

ook op de website oglv.nl kan worden aangeklikt en bekeken. Verder is de film nog te zien in 

het Museum Voorschoten bij de lopende tentoonstelling “Het silhouet van Voorschoten, 

boven en onder de grond”. In december a.s. is er een excursie met rondleiding in het MV. De 

scholen in Voorschoten zijn op de film geattendeerd; gehoopt wordt dat in de klassen 7 en 8 

van het basisonderwijs aandacht aan de film zal worden besteed. Het bestuur zal zich nog 

beraden over de invulling van Open Monumentendag 2022 in Voorschoten. 

De voorzitter deelt mee dat de gemeenteraad op 9 oktober jl. akkoord is gegaan met  de 

voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan Boris Bayer Beheer B.V. Er lag 

een advies van vier deskundigen aan ten grondslag die uit de biedingen deze B.V. als beste 

kandidaat hadden geselecteerd. Het OGLV-bestuur had voordien nog een uitvoerige brief 

aan de gemeenteraad gezonden met zorgen over de voorwaarden bij de verkoop: de 

invulling van de publieke functie van het Ambachtshuis, het aantal daarvoor beschikbare 
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dagen en de formulering van het antispeculatiebeding. We gaan nog contact zoeken met de 

wethouder, in de hoop via die weg nog iets te kunnen betekenen voor het tot stand komen 

van adequate voorwaarden bij de verkoop. 

De voorzitter kan ook positief nieuws melden. OGLV (stichting en vereniging samen) bestaat 

dit jaar 50 jaar, maar we konden het dit jaar niet vieren. Ook de beoogde start in februari 

2021 op Berbice als hommage aan onze oprichtster, mejuffrouw Begeer, kon niet doorgaan 

vanwege de lockdown. In het voorjaar hebben we besloten de jubileumviering een jaar op te 

schuiven. In augustus 2022 komt er een feestelijke buitendag op Berbice, hopelijk bij mooi 

weer. Via de Nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gebracht van de evenementen 

gedurende het feestjaar 2022. 

De voorzitter memoreert dat begin 2020 is begonnen met een toekomstdiscussie m.b.t. onze 

vereniging. Na de coronatijd gaan we daar als bestuur mee verder. 

De ALV 2022 zal hopelijk, zoals gebruikelijk, weer in april kunnen plaatsvinden. 

3. Verslag van de ALV van 12 oktober 2020 

De voorzitter memoreert dat in de ALV 2020 geen rechtsgeldige besluiten konden worden 

genomen vanwege het ontbreken van het vereiste quorum. Met het vaststellen van het 

verslag van die vergadering worden tevens de toen genomen besluiten bekrachtigd door de 

thans aanwezige leden. Thans is het vereiste quorum ruim aanwezig. De vergadering stelt 

zonder discussie het verslag van de vorige ALV vast. 

Enkele nieuwe leden, Rob Bloemen en Hans van Vliet, vragen zich af of de ingewikkelde 

naam Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten wel voldoende aanspreekt. Er zou over een 

andere naam moeten worden nagedacht. Een van deze leden zegt al 10 jaar in Voorschoten 

te wonen, maar tot voor kort niet van het bestaan van OGLV te hebben geweten. De 

voorzitter antwoordt dat de naam van de vereniging bij de toekomstdiscussie ook aan de 

orde is geweest. Wellicht zal de leden nog om suggesties worden gevraagd. Op verzoek van 

dezelfde leden stellen de bestuursleden zich voor. Naamplaatjes op de bestuurstafel zouden 

prettig zijn, aldus deze leden. 

4. Jaarverslag 2020 

De voorzitter stelt vast dat veel onderwerpen uit het Jaarverslag 2020 al zijn besproken. 

Niemand van de leden vraagt het woord over het jaarverslag. 

Stan Dessens, voorzitter van de Commissie Planologie (8 leden), vertelt het een en ander 

over de werkzaamheden van deze commissie. Voorschoten ondervindt dezelfde problemen 

die landelijk aan de orde zijn: wonen en klimaat. Wat de woningbouw betreft: het ontbreekt 

niet aan plannen, wel aan realisatie. Intratuin, Arsenaal/Segaar, Beresteyn, Starrenburg III 

waren de plannen, gerealiseerd zijn 25 woningen op Roosenhorst in de prijsklasse boven 6 

ton, een plan in de Duivenvoordecorridor waar OGLV op tegen was en jaren tegen heeft 

gestreden. Ons dorp heeft dringend behoefte aan woningen voor minder draagkrachtigen en 

jongeren. Zonder sociale woningbouw dreigt Voorschoten een dorp voor ouderen en rijken 

te worden. De commissie dringt al lang aan op veel meer sociale woningen in de 
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bouwplannen. Op het gebied van het klimaat bestaat hetzelfde beeld. In het geldende 

coalitieakkoord staat dat Voorschoten in 2030 energieneutraal moet zijn, maar er gebeurt 

weinig aan het realiseren van dit hoge ambitieniveau. De vereniging heeft onlangs aan B&W 

geschreven geen ruimte te zien voor zonneweides en windmolens in het buitengebied. Het is 

erg vreemd dat de plaatselijke Coöperatie Zon op Voorschoten geen daken kan vinden waar 

zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. 

Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. De commissie heeft er een aantal vuistregels 

voor gegeven. De Raad is daar enthousiast over, maar ook deze plannen worden niet 

geïmplementeerd. Het volgende College van B&W moet zich daar rekenschap van geven. 

Planologie is een zaak van lange adem, het is niet mijn bedoeling een verwijtend betoog aan 

de gemeente te houden, maar er moet wel voortgang te constateren zijn, aldus Stan 

Dessens. 

Marijke de Kleijn, voorzitter van de Activiteitencommissie (4 leden), verzorgt in feite geen 

activiteiten, maar excursies. In de coronatijd was de insteek vooral: wat kan er nog wel ? In 

2020 stonden 20 excursies gepland, waarvan er 3 zijn doorgegaan. In 2021 stonden 10 

excursies gepland, waarvan er 6 zijn doorgegaan en nog 2 gaan komen. Door de excursies 

zoveel mogelijk buiten en in kleine groepen te organiseren kon er meer doorgaan. Vaak 

ontstaat bij voltekende excursies een wachtlijst: zo is er nu een wachtlijst van 78 personen 

voor een bezoek aan Berbice. Bij herhaling van de excursie komen deze leden dan als 

eersten aan de beurt. Voor 2022 staan 11 excursies gepland, één in iedere maand, behalve 

in september vanwege OMD. De voorraad boekjes met wandelingen “Voorschoten in de 19e 

eeuw” is inmiddels uitgeput. Onlangs zijn de laatste exemplaren naar de uitgiftepunten 

gebracht. Marijke verzoekt het bestuur aan de gemeente te vragen wat men met dit boekje 

wil. Als men het als welkomstgeschenk voor nieuwe bewoners en relaties wil gebruiken, 

moet er een nieuwe druk komen. 

Peter Dordregter, voorzitter van de Commissie Groen, wijst op het groene karakter van 

Voorschoten, waar we zuinig op moeten zijn. Verder is behoud van biodiversiteit (grote 

variëteit aan planten en insecten) belangrijk. De gemeente is daarmee nu goed op weg met 

de bijen. Over het maaibeleid zijn afspraken met de gemeente tot stand gekomen. Verder is 

de commissie bezig met een nota over duurzaam bouwen en met het zoveel mogelijk 

behouden van de groene corridor tussen de kust en het groene midden van Nederland, zoals 

destijds beschreven in de nota “Zeven sferen in Voorschoten”. In warme zomers treedt veel 

vissterfte op door overstort van de riolen. Per brief is daarvoor opnieuw aandacht gevraagd 

bij de gemeente. Een grote ergernis blijft het grote aantal tegeltuinen in Voorschoten. De 

acties Steenbreek en Tegelwippen zij hier niet echt opgepakt. Alles wat in Nederland 

voortgang krijgt is rampgestuurd. Als we ook dit onderwerp als een ramp zien, moet het dus 

lukken om hier vaart in te krijgen, aldus Peter Dordregter. 

5. Financiële verslaglegging 

Penningmeester Bart van Oirsouw licht de Staat van baten en lasten toe. 2020 Was in 

financieel opzicht een uitstekend jaar: er waren meer inkomsten dan uitgaven, zodat er een 

positief resultaat werd geboekt. Ondanks het ledenverlies zijn de contributie-inkomsten 
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ongeveer gelijk gebleven. Velen maken een wat hoger bedrag over dan de zeer lage 

minimumcontributie. Invoering van het nieuwe boekhoudsysteem levert een structurele 

besparing van € 1.220 op vanwege de efficiëntere verwerking van betalingen en 

ledenadministratie. Het niet doorgaan van veel excursies van de Activiteitencommissie 

vanwege corona heeft ook onbedoeld tot een aanmerkelijke besparing geleid. Het vermogen 

van de vereniging is gestegen tot bijna € 23.000. Er is € 5.000 gereserveerd voor de 

jubileumviering in 2022. [€ 5.500 ? – JWS] 

Vanuit de zaal wordt gevraagd of de jaarcontributie niet erg laag is. Bart van Oirsouw 

antwoordt dat voor de jaarlijkse exploitatie niet meer geld nodig is en dat de vermogens-

positie ook geen aanleiding geeft tot contributieverhoging. Peter Dordregter brengt daar 

tegenin dat het er maar van afhangt wat je als vereniging wilt doen en zegt daar wel ideeën 

over te hebben. 

Vanuit de zaal wordt het bestuur gevraagd na te denken over bankieren bij een andere bank. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat we wel een “grijzeharenvereniging” zijn. We doen goed 

werk, maar zijn niet bekend bij de jongere Voorschotenaren. Door meer publiciteit kunnen 

we onze bekendheid vergroten en een jongere doelgroep aanspreken. Het project 

Tegelwippen, waaraan Voorschoten niet meedoet, is in dit opzicht ook een gemiste kans. 

Henny van der Klis antwoordt dat we graag meer leden krijgen. Zij legt uit dat het moeilijk is 

de scholen te bewegen om aandacht te besteden aan erfgoed en aan de doelstellingen van 

onze vereniging. De jonge gezinnen in de nieuwe wijken bereiken we niet; als we de ouders 

enthousiast kunnen maken, komen de kinderen ook wel. 

De voorzitter rondt de discussie af en zegt dat het bestuur graag gebruik zal maken van de 

ideeën van de leden. 

6. Advies Kascommissie, verlening decharge 

Stan Dessens, lid van de Kascommissie, deelt mee dat de commissie bij de penningmeester 

de boeken van de vereniging heeft doorgenomen. De financiële situatie is gezond. Daarom 

wordt de vergadering geadviseerd de financiële jaarstukken goed te keuren en decharge te 

verlenen. De vergadering volgt dit advies met applaus. 

7. Verkiezing lid Kascommissie 

Na twee jaar zitting in de Kascommissie is Stan Dessens niet herkiesbaar. De voorzitter dankt 

hem voor zijn werkzaamheden. Vanuit de vergadering stelt Aart Borghuis zich beschikbaar. 

De Kascommissie 2021 zal dus bestaan uit de heren Lockhorst en Borghuis. 

8. Begroting 2021 

Penningmeester Bart van Oirsouw wijst erop dat het verenigingsjaar door deze late ALV al 

bijna verstreken is. De begroting vertoont een normaal beeld en er zitten geen 

bijzonderheden in. 
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9. Verkiezing bestuursleden 

De voorzitter deelt mee dat Peter Prein zich beschikbaar heeft gesteld voor de portefeuille 

Open Monumentendag en de voorbereiding van de film na een noodoproep in de krant. 

Kees Buijs, lid van de Commissie Planologie, woonde in die hoedanigheid de vergaderingen 

van het bestuur bij als liaison met de commissie. Het werd wenselijk geacht om hem met de 

portefeuille Planologie in het bestuur op te nemen. Beide kandidaten hebben zich al 

schriftelijk voorgesteld en gaan ter vergadering even staan om zich bekend te maken. Bart 

van Oirsouw en Jan-Willem Sentrop hebben zich na het aflopen van hun termijn voor 

herbenoeming beschikbaar gesteld. Onder applaus gaat de vergadering akkoord met de 

voorgestelde benoemingen en herbenoemingen. 

10. Rondvraag, w.v.t.t.k. 

René Hooijdonk vraagt zich af of de vereniging het accent niet teveel legt op de planologie 

ten nadele van de cultuur. Marijke de Kleijn bestrijdt dit en wijst op de Activiteitencommissie 

en haar programma. 

Rob Bloemen vraagt aandacht voor de lelijke plaatsing van het beeld van de jonge vrouw 

met pijl en boog in de nieuwe Krimwijk pal achter een lantarenpaal. Verder kondigt hij aan 

enkele andere problemen voor het bestuur op papier te gaan zetten. 

Annemonike Mustert vraagt aandacht voor de Verordening hemelwaterafvoer, destijds door 

de vereniging geïnitieerd. Wethouder Spil heeft gezegd dat de gemeente momenteel geen 

tijd heeft voor de uitvoering en handhaving van die verordening. Dit lijkt een zaak voor de 

Commissie Groen. 

Ronald de Heer wijst erop dat het Weekend van Voorschoten al twee jaar achtereen niet is 

doorgegaan vanwege corona. Dat is bij uitstek de gelegenheid voor verenigingen om zich 

aan de burgers te presenteren. De voorzitter antwoordt dat OGLV daar ook last van heeft 

doordat geen ledenwerving heeft kunnen plaatsvinden. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

PAUZE 

Gastspreker burgemeester Nadine Stemerdink vertelt een persoonlijk verhaal over haar 

besluit om vanuit het wethouderschap in de gemeente Leidschendam-Voorburg te gaan 

solliciteren naar een burgemeesterspost. Het onverwacht vrijkomen van de post in 

Voorschoten door het terugtreden van burgemeester Bouvy bood een ideale mogelijkheid. 

In september 2020 werd de vacature opengesteld. Na een positief verlopen gesprek met de 

CdK en de Vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad kwam het verlossende telefoontje 

dat zij uit 34 sollicitanten als eerste op de voordracht zou worden geplaatst. Na haar 

benoeming en installatie is zij snel aan de slag gegaan en inmiddels is zij ongeveer 250 dagen 

bezig. Zij noemt Voorschoten een fantastische gemeente die veel te bieden heeft. Zij is in 

een warm bad terechtgekomen en voelt zich als een vis in het water. Het opbouwen van een 

nieuwe ambtelijke organisatie en het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en 
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bedrijven vragen nu de meeste aandacht. Zij en haar vriend hopen zo spoedig mogelijk naar 

Voorschoten te verhuizen. 
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