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Verslag van de 34e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud 
Oegstgeest, gehouden op 28 maart 2018 in het Dorpscentrum Lijtweg 9 te 
Oegstgeest. 
   
1. Opening 
De voorzitter, mevrouw Rianne Meester-Broertjes, opent de vergadering en heet alle aanwezigen, 
met name de ereleden mevrouw Sylvia Braat en mevrouw Margriet Lugt, van harte welkom. Het 
bestuur heeft twaalf meldingen van afwezigheid ontvangen. Namens het College van 
Burgemeester en Wethouders is niemand aanwezig, omdat deze avond ook de nieuwe 
gemeenteraad wordt geïnstalleerd. 48 personen hebben de presentielijst getekend.  
 
De vergadering staat stil bij het overlijden van de heer Gerard Schwencke. De Vereniging Oud 
Oegstgeest is de heer Schwencke veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor de vereniging. 
 
2. Conceptverslag van de 33e (drieëndertigste) ALV, gehouden op 22 maart 
2017 
Aan de hand van het verslag van de 33e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 maart 
2017, wordt teruggekeken op de vorige Algemene Ledenvergadering. Belangrijke gebeurtenis in 
deze vergadering was de toekenning van het erelidmaatschap aan mevrouw Sylvia Braat. Het 
verslag van de 33e Algemene Ledenvergadering, d.d. 22 maart 2017, wordt vastgesteld.  
 
3. Jaaroverzicht 2018 
Het bestuur heeft zich de afgelopen zomer de vraag gesteld: De mijlpaal van het 30-jarig bestaan 
van de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) ligt achter ons. Waar zou de VOO bij 40 jaar kunnen 
staan?  
 
Deze overpeinzing heeft geleid tot het formuleren van een aantal concrete acties voor 2018. Een 
aantal hiervan wordt ter vergadering toegelicht. Naast de tijdschriften, nieuwsbrieven en overige 
reguliere zaken zijn enkele activiteiten voor 2018 toegelicht. 

• In januari 2018 is een bijeenkomst voor eigenaren en/of bewoners van monumenten 
gehouden. Daar zijn onderwerpen als regelgeving en duurzaamheid aan de orde geweest. 
Het verslag van deze bijeenkomst wordt toegestuurd aan de aanwezigen en op de website 
van de VOO geplaatst. 

• De wens van het bestuur is om de Canon te vernieuwen. Hierbij wordt de lijn die binnen de 
regio is ingezet, uitgangspunt. In reactie op een uitnodiging door de voorzitter aan de 
aanwezigen om mee te helpen aan dit project, meldt mevrouw Sylvia Braat zich aan als 
participant in dit project. 

• Het kasteel en landgoed Endegeest zijn verkocht. De Gemeente werkt aan een 
gebiedsvisie. De VOO en de Adviescommissie Groen en Natuur hebben de krachten 
gebundeld en in een visiedocument de waarden beschreven die bij de toekomstige 
bestemming van het gebied en het kasteel bewaard moeten blijven. 

 
In reactie op deze opsomming vraagt de heer Harry Vissers naar de plannen voor een nieuwe 
versie van het straatnamenboek en geeft aan bereid te zijn hieraan een bijdrage te leveren. 
 
Op de vraag uit de vergadering of de VOO zich ook bezighoudt met het voormalig ASC terrein, 
antwoordt de voorzitter dat een zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan Oranje Nassau is 
uitgegaan, maar dat niet specifiek is ingezoomd op het ASC-terrein.  
De voorzitter geeft ook aan dat het bestuur zich ook richt op het ontwikkeltraject rondom het 
gebied Overgeest. 
 
4. Jaaroverzicht 2017 
In het jaar 2017 is met veel plezier stilgestaan bij het 30-jarig bestaan van de VOO. Een 
memorabel evenement was de uitvoering in de Groene Kerk in oktober 2017 waar de presentatie 
van het Oudste boek van Oegstgeest, geschreven door de heer Freek Lugt, in combinatie met een 
uitvoering van Gregoriaanse gezangen uit dit boek, een bijzondere avond vormden. 
 
5. Financiën 
a. Jaarrekening 2017, toelichting, verslag van de kascommissie 2017  
De penningmeester licht de jaarrekening 2017 toe. Er zijn meevallers geweest in de verkoop van 
boeken en minder uitgaven als gevolg van de verhuizing naar de nieuwe opslagruimte. 
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b. Begroting 2018, toelichting 
De penningmeester zet uiteen dat de begroting 2018 weinig verrassingen kent. De kosten voor 
opslag zijn vervallen, omdat de VOO gebruik mag maken van opslagruimte bij de Bibliotheek. Het 
bestuur is de Bibliotheek hiervoor zeer erkentelijk. 
De Algemene Ledenvergadering keurt de begroting 2018 goed.  
 
c. Decharge van het bestuur  
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Marja Brouwer en de heer Peter Sigmond, heeft het 
beheer van de financiën gecontroleerd. Vastgesteld is dat deze sluitend is. Het jaar 2017 is met 
een positief saldo van € 35 afgesloten. Naar aanleiding van de controle adviseert de kascommissie 
het boekenvoorraadbeheer te verbeteren.  
De Algemene Ledenvergadering verleent met applaus decharge aan het bestuur. De voorzitter 
dankt de kascommissie voor haar inzet. 
 
d. Benoeming kascommissie 2018 
Dit jaar vormden mevrouw Marja Brouwer en de heer Peter Sigmond de kascommissie. Mevrouw 
Brouwer neemt afscheid van de kascommissie. De voorzitter bedankt haar voor haar bijdrage de 
afgelopen drie jaar. De heer Harry Vissers is bereid om toe te treden tot de kascommissie 2018. 
De voorzitter spreekt haar dank uit, evenals aan de heer Sigmond. 
 
6. Bestuurswisselingen  
a. Uitbreiding bestuur   
De voorzitter licht de keuze van het bestuur voor uitbreiding van het bestuur toe. Het nieuwe 
bestuurslid krijgt de portefeuilles Commissie Historie en archief in de meest brede zin van het 
woord. Deze portefeuilles behoren tot de kern van de activiteiten van de VOO.  
 
b. Toetredend: Onno Koerten  
Het bestuur stelt voor om de heer Onno Koerten te benoemen als nieuw bestuurslid. Er zijn geen 
tegenkandidaten. De benoeming van de heer Koerten wordt bij acclamatie aangenomen. 
 
c. Aftredend en herkiesbaar: Janny Beekhuis  
d. Aftredend en herkiesbaar: Michel van Gent  
e. Aftredend en herkiesbaar: Han Noorlander  
Conform het rooster van aftreden zijn mevrouw Janny Beekhuis, de heer Michel van Gent en de 
heer Han Noorlander herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De herbenoeming van mevrouw 
Janny Beekhuis, de heer Michel van Gent en de heer Han Noorlander wordt bij acclamatie 
aangenomen. 
 
De voorzitter licht volledigheidshalve toe dat de heer Han Noorlander een deel van de 
bestuurstermijn van de vorige penningmeester heeft ingevuld. Hierdoor zijn drie bestuursleden in 
de toekomst tegelijk aftredend. Voor de continuïteit van kennis binnen het bestuur is dit niet 
optimaal. Het bestuur beraadt zich op een oplossing.  
 
7. Rondvraag en afsluiting huishoudelijk gedeelte 
De voorzitter wijst op de ontwikkelingen in het Dorpscentrum, de vertrouwde locatie voor 
evenementen van de VOO. Voor de geplande verbouwing is financiering nodig. Hiervoor wordt 
onder meer een veiling georganiseerd. Wellicht zijn er VOO-leden die voor de veiling een kavel 
willen inbrengen. 
 
Vanuit de vergadering komen geen andere vragen. De voorzitter sluit de 34e Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Na de pauze wordt de avond vervolgd met een lezing door mevrouw Willemijn Wilms Floet, 
getiteld "Het geheim van het hofje". Afgesloten wordt met een drankje en een hapje. 
 
 


