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TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MAART
De algemene ledenvergadering werd (digitaal) door tussen de 19 en22 leden bijgewoond. Drie leden
hadden tevoren een stemverklaring per post ingediend.
Het jaarverslag, het financieel verslag over 2020 en de begroting 2021 werden met algemene
stemmen goedgekeurd. Ook de benoeming van 4 nieuwe bestuursleden vond instemming bij alle
aanwezigen.
Enige discussie was er over de Statuten, met name over de wijziging van de naam: één lid had vooral
bezwaren tegen de nieuwe naam omdat – bij onbedoelde afkorting – de link met een politiek partij
kon worden gelegd. Omdat het bestuur had aangegeven niet met de gewraakte afkorting te willen
gaan werken gingen bij de stemming over de statuten uiteindelijk bijna alle aanwezigen mee in het
voorstel om de nieuwe statuten in te voeren; er was één stem tegen het voorstel.
Aangezien bij wijziging van de Statuten in eerste aanleg een minimale opkomst van 2/3 van het
aantal leden vereist is, kunnen de nieuwe Statuten (waar de nieuwe naam een integraal onderdeel
van uitmaakt) nog niet worden vastgesteld. Daarvoor dient een tweede Algemene Leden Vergadering
te worden uitgeschreven. Op die vergadering dient 75% van het aantal aanwezige leden in te
stemmen met de wijziging van de Statuten.
Deze ALV vindt plaats op donderdag 22 april, 19.30 uur, wederom online in MS-Teams.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 2021
De agenda is als volgt:
1. Opening om 19.30 uur,
2. Wijziging Statuten.
Het gaat om de behandeling in tweede termijn van de wijziging zoals die in de toelichting bij
de behandeling in eerste termijn voor de ALV van 24 maart aan de leden is voorgelegd. Die
toelichting is te vinden op de ledenpagina van de Vereniging.
3. Rondvraag
4. Sluiting van de vergadering.
U kunt zich voor deze vergadering uiterlijk zondag 18 april 20.00 uur opgeven bij
secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl.
Alle stukken die nodig zijn voor deze vergadering zijn op de website te vinden.
www.historischeverenigingoegstgeest.nl/leden

OVERIG NIEUWS
Ook op ander gebied zijn we actief:
-

Op 19 maart zijn 11 informatiepanelen in de gemeente onthuld. De Vereniging heeft
hiervoor in de plaatselijke en regionale pers veel aandacht gekregen.
De prijzen voor de fotowedstrijd zijn uitgereikt, waar het Gemeentehuis toch weer met de
eer ging strijken, maar de halfpipe in het Hofbrouckerpark een bijzondere vermelding kreeg.
We zijn actief betrokken bij de discussie in de gemeente over de Omgevingsnota en hebben
alle raadsfracties een Powerpoint gestuurd met onze zienswijzen.

Alle informatie vindt u op historischeverenigingoegstgeest.nl

TOT SLOT: TOEN OUD-OEGSTGEEST NOG “GLOEDNIEUW” WAS
We kwamen onderstaande luchtfoto uit 1921 tegen, kijkrichting West.
De (inmiddels verdwenen) sportvelden van ASC op de voorgrond.
Links de De Kempenaerstraat, rechts de Nassaulaan.

