
  
  
 
Aan de leden van de historische Vereniging Oud Oegstgeest van wie bij het bestuur een e-mailadres 
bekend is.  
 
Het bestuur van de VOO vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
 
1. Uitstel algemene ledenvergadering en lezing over architect Jesse op 8 april 2020 
2. Nieuwsvoorziening VOO 
3. Lidmaatschapsfactuur 
 
met vriendelijke groet, 
Joost Wijers 
bestuurslid VOO - PR 
 
1. Uitstel algemene ledenvergadering en lezing over architect Jesse op 8 april 2020 
 
Het bestuur van de historische vereniging VOO volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het 
coronavirus op de voet. Er zijn beperkingen opgelegd door de regering tot 6 april 2020 en de 
verwachting is dat die mogelijk worden verlengd gegeven de ontwikkelingen. Het bestuur heeft daarom 
besloten om de algemene ledenvergadering en de lezing door mevrouw Anneke Jesse van 8 april 2020 af 
te gelasten. Wij zullen een nieuwe datum inplannen in de tweede helft van mei voor het geval de 
beperkingen worden opgeheven. Ook bekijken wij de mogelijkheden om de algemene ledenvergadering 
op alternatieve, innovatieve wijze te houden. Wij zullen u nader informeren.  
 
De ledenexcursie die op 20 mei 2020 gepland staat naar de Atlantikwall bij Katwijk houden we tot nader 
orde nog op de agenda. 
 
2. Nieuwsvoorziening VOO 
 
De komende periode zal het bestuur u informeren via de website www.oudoegstgeest.nl en via 
nieuwsbrieven over het al of niet doorgaan van geplande activiteiten door de vereniging. Geef uw 
emailadres door aan de secretaris als u dat nog niet heeft gedaan. Zo kunnen we u beter op de hoogte 
houden van de verenigingsactiviteiten. 
 
3. Lidmaatschapsfactuur 
Binnenkort ontvangt u de factuur voor het lidmaatschap 2020 in de brievenbus. Het voorstel van het 
bestuur is om het minimum bedrag voor het lidmaatschap van de vereniging ongewijzigd te laten op 
17,50. Dit voorstel moet nog door de algemene ledenvergadering worden bekrachtigd. Voor de 
liquiditeit van de vereniging is uitstel van verzenden van de facturen ongewenst. Meer betalen mag 
altijd.   
 

http://www.oudoegstgeest.nl/

