
 

 

NIEUWSBRIEF 82, MAART 2021 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MAART 2021 ONLINE 

Helaas kan de algemene ledenvergadering (ALV) van 24 maart niet in het Dorpscentrum plaatsvinden 
vanwege de Corona-regelgeving. We willen de ALV dit jaar digitaal laten plaatsvinden via het 
computerprogramma Microsoft-teams.  Aanvang 20.00 uur. 
U kunt zich als lid hiervoor aanmelden door uiterlijk vrijdag 19 maart 18.00 uur een mailtje te sturen 
naar secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl. We zorgen dan dat u een link krijgt toegestuurd 
waarmee u de ALV kunt bijwonen en kunt stemmen over de voorstellen.  
 
Hierdoor kan de lezing van Peter van der Geer over 625 jaar Rijnsburgerweg ook niet doorgaan. Deze 
stellen we uit naar een later te bepalen gelegenheid. 
 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MAART 2021 

De agenda is als volgt: 
1. Opening door de voorzitter, Rob Sturm om 20.00 uur, die de algemene regels voor digitale 

bijeenkomsten zal doornemen. 
2. Vaststellen van het verslag van de vorige online ALV (van 18 mei 2020) 
3. Presentatie Jaarverslag door Peter Boer, waarnemend secretaris 
4. Presentatie Financieel verslag door de penningmeester, Han Noorlander  
5. Begroting voor het Verenigingsjaar 2021 
6. Aanwijzing leden kascontrole: naast mevr. van Koningsveld zoeken we nog een lid die dit jaar 

de controle wil uitvoeren. Wilt u hieraan dit jaar en volgend jaar meewerken, stuurt u dan 
van tevoren een mailtje aan de secretaris. 

7. Wijziging Statuten. Eerste stemronde online. We verwachten dat een tweede stemronde 
nodig zal zijn: die bijeenkomst zal ook online plaatsvinden op donderdag 22 april, 19.30 uur. 

8. Nieuwe bestuursleden: er hebben zich 4 kandidaten gemeld: zij stellen zich in de bijlage aan 
u voor. 
- Peter Boer, die sinds september de secretariaatstaken heeft waargenomen 
- Dimitri Duchenne, die al enkele maanden meeloopt met de scheidende penningmeester 
- Jacques Thorn, die al jaren actief is als historicus in de Vereniging 
- Wouter Stoutjesdijk, die graag de Marketing en Communicatie van de Vereniging wil 

oppakken 
Het bestuur stelt voor deze personen te benoemen, tenzij er voor vrijdag 19 maart 18.00 uur 
bezwaren tegen één of meerdere personen worden ingediend. 

9. Afscheid: na 6 jaar nemen we afscheid van Onno Koerten, Han Noorlander en Michel van 
Gent. Fysieke blijken van waardering zullen na de ALV thuis worden overhandigd. 

10. Rondvraag: uitsluitend vooraf ingediende punten kunnen worden ingebracht. Ook hier geldt 
de deadline van vrijdag 19 maart, 18.00 uur. 

11. Afsluiting 
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Alle stukken die nodig zijn voor deze vergadering zullen uiterlijk woensdag 17 maart op de website te 
vinden zijn: www.historischeverenigingoegstgeest.nl/leden 
 

 

INFORMATIEZUILTJES 

Op 19 maart onthullen wethouder Matthijs Huizing en voorzitter Rob Sturm 10 informatiezuiltjes. We 

zijn heel trots op dit project dat we samen met de gemeente hebben gedaan. De zuiltjes worden 

geplaatste op bijzondere plekken in Oegstgeest die vaak niet meer zichtbaar zijn, maar wel een 

belangrijke rol in ons verleden hebben gespeeld. Op elke zuil staan foto’s, informatie en QR codes 

voor achtergronden. U kunt er vanaf die dag langs wandelen of fietsen. We zijn heel trots op dit 

gezamenlijke project van Vereniging en gemeente en hopen dat hiermee kennis uit de boekenkast in 

de buitenlucht komt zodat iedereen ervan kan genieten. 

Een elfde zuiltje is gefinancierd door het bedrijventerrein De Boeg en zal geplaatst worden bij het 

vroegere MEOB-terrein. 
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