
Aan  de leden van de historische vereniging VOO.  
 
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
 
1. Resultaat schriftelijke ALV 2020  
2. Mei nummer Over Oegstgeest is uit 
3. Werkgroepleden gezocht 
 
met vriendelijke groet, 
Joost Wijers 
bestuurslid VOO - PR 
 
1. Resultaat schriftelijke ALV 2020  
Op 18 mei heeft het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest de balans opgemaakt van de reacties op 

de voorstellen die in de vorm van een enquête digitaal werden voorgelegd aan de leden. Een fysieke ALV 

was niet mogelijk wegens de maatregelen in verband met de Corona-crisis. In totaal hebben 88 leden 

gereageerd op de enquête, waarvan 2 per email en 1 per brief. Het bestuur is tevreden met deze 

opkomst, die hoger ligt dan het gemiddeld aantal bezoekers aan een ALV gedurende de afgelopen jaren. 

Er werd positieve feedback ontvangen van de leden, zoals bijvoorbeeld: ‘ik kom nooit naar een ALV, 

maar vind deze aanpak wel leuk’. 

Alle voorgelegde besluiten zijn unaniem dan wel met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Notulen 

vorige ALV, Jaaroverzicht 2019, jaarrekening 2019 en begroting 2020 werden goedgekeurd. Aan het 

bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid. We verwelkomen twee nieuwe bestuursleden, 

Brigitte Verdegaal en Dineke Peddemors en nemen onder dankzegging voor hun inzet voor de vereniging 

afscheid van Birgitta van der Touw en Janny Beekhuis. Tot slot is Jeroen van Dijk benoemd in de 

kascommissie. 

Het bestuur is verheugd dat we op deze wijze aan onze statutaire verplichting de ALV voor 1 juni te 

houden hebben kunnen voldoen en gaat, ondanks de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt, 

enthousiast aan de slag met de uitvoering van de gemaakte plannen. 

2. Mei nummer Over Oegstgeest is uit  
Als het goed is heeft u inmiddels het mei nummer van ons verenigingsblad Over Oegstgeest op de 
deurmat ontvangen. Zoniet laat ons dat dan even weten. Wellicht heeft u gelezen dat de oplage dit maal 
extra groot was. Het bestuur heeft besloten om dit nummer van het blad Over Oegstgeest om niet te 
verspreiden bij alle verzorgingstehuizen in Oegstgeest. Het thema 75 jaar bevrijding spreekt bij deze 
doelgroep zeer aan en zij moeten verplicht binnenblijven vanwege de corona-maatregelen van de 
regering. Wij wensen hen veel leesplezier. 
 
3. Werkgroepleden gezocht  
De werkgroep Genealogie is enthousiast bezig met het inbrengen van gegevens in de database 
Geneanet. Er moeten nog ca 35.000 personen worden ingevoerd. En met 200 per dag gaat dat nog 
een hele tijd duren. We zijn als werkgroep daarom op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het 
invoeren van gegevens in de database. Jullie kunnen je melden bij secretaris@oudoegstgeest.nl. 
Vele handen maken het werk licht.  
 


