
 

 

NIEUWSBRIEF 93, MAART 2022 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 

 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 APRIL 2022 

Op donderdagavond 7 april 2022 kunnen we weer een fysieke ledenvergadering te houden in het 

Dorpscentrum: aanvang 20.00 uur.  We willen deze avond vooral gebruiken om met zoveel mogelijk leden in 

gesprek te gaan over de koers van onze Vereniging. We nodigen alle leden van harte uit om hierbij aanwezig 

te zijn. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Er zijn geen Coronabeperkingen meer. Wel willen we graag 

dat je je uiterlijk woensdag 6 april 18.00 uur aanmeldt via  secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 

De agenda is als volgt: 

1. Opening door de voorzitter, Rob Sturm om 20.00 uur,  
2. Vaststellen van het verslag van de vorige online ALV van 22 april 2021 
3. Presentatie Jaarverslag (bijlage) door Peter Boer, secretaris  
4. Presentatie Financieel verslag (bijlage) door de penningmeester, Dimitri Duchenne 
5. Verslag kascontrole (bijlage) 
6. Begroting voor het Verenigingsjaar 2022 (bijlage). Voorstel van het bestuur om de contributie met 

2,50 te verhogen naar €20,--   
7. Aanwijzing leden kascontrole: Jeroen van Dijk en Tim van Tongeren. Jeroen is aftredend, maar is nog 

een jaar beschikbaar. Mocht u interesse hebben om hem op te volgen, dan kunt u dat tijdens de 
vergadering aangeven of eerder bij de secretaris. 

8. Nieuwe bestuursleden: aftredend is Rob Sturm. Hij is beschikbaar voor een nieuwe termijn als 
bestuurslid. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen, tenzij er voor vrijdag 1 april een 
tegenkandidaat wordt voorgesteld bij de secretaris. 

9. Rondvraag:  wilt u punten voor de rondvraag van te voren bij de secretaris indienen (liefst via email 
voor 6 april, 18.00 uur. 

10. Afsluiting van de Algemene Ledenvergadering 
11. Pauze 
12. Presentatie van de lustrumactiviteiten door Peter Boer en Wouter Stoutjesdijk  
13. Interactieve bespreking van de koers van de Historische Vereniging in de komende jaren. 
14. Afsluiting. 

 
De bijlagen vind je op de website https://historischeverenigingoegstgeest.nl/leden 
 

Archeohotspot 

Elke woensdag om 14:00 uur is de ArcheoHotspot in Oegstgeester 

bibliotheek bezig met een uniek onderzoek: Archeologisch materiaal uit de 

Rijnstreek inventariseren, beschrijven en fotograferen.  
In dit geval gaat het om Romeinse baksteenstempels welke o.a. in Matilo 

werden opgegraven. Het gaat namelijk om 15.000 stempels....  
Onze aanpak, geregisseerd door twee zeer bekende archeologen, is 

daarmee uniek. Vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te doen. 
Namens Archeohotspot, Philip Pieterse ahsoegstgeest@gmail.com. 
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