Het bestuur van de HKV nodigt u uit voor het bijwonen van de ALV 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 18 MAART 2020
Plaats: De Verdieping, 1e etage, Aletta Jacobslaan 1, 22 15 LD Voorhout, ingang aan de achterzijde
Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

OPENING door de voorzitter
VASTSTELLEN AGENDA
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
NOTULEN ALV 27-3-2019 - TER GOEDKEURING
JAARVERSLAG 2019 - TOELICHTING SECRETARIS
FINANCIEN
a. Jaarrekening 2019 – toelichting penningmeester
b. Verslag kascommissie 2019 en decharge bestuur
c. Decharge kascommissie
d. Vaststellen begroting 2020
e. Benoeming kascommissie 2020
f. Benoeming nieuw reservelid kascommissie
BESTUUR
a. De voorzitter is regulier aftredend en stelt zich herkiesbaar
b. Richard Kuijten, Chris Breeschoten en Emiel van der Hoeven zijn tussentijds aftredend
c. Het bestuur stelt twee kandidaat bestuursleden voor: Chris Tetteroo en mevr. Yolanda Balk. Naar een
derde kandidaat wordt nog gezocht. Voor deze verkiezing kunnen door de leden (tegen) kandidaten
worden gesteld. Deze dienen uiterlijk op 11 maart 2020 bij de secretaris schriftelijk te zijn aangemeld
met een bereidverklaring van de kandidaat, ondersteund door tenminste 20 leden.
PLANNEN 2020
RONDVRAAG
SLUITING VAN DE VERGADERING

U kunt de stukken downloaden via de HKV website www.hkv-voorhout.nl.
De notulen en het jaarverslag 2019 zijn vanaf 4 maart 2020 op papier verkrijgbaar bij de voorzitter Cok van Steijn
op de Prins Bernardstraat 14 en bij de secretaris Monique van Buul op de Dr. Schaepmanlaan 6.
Na de vergadering is er een korte pauze tot ongeveer 21.15 uur.
Hierna volgt een PRESENTATIE VAN AAD VAN DER WIEL met als titel: ‘Van duin tot bollengrond’.
De Voorhoutse geest is oorspronkelijk duingebied.
Na het graven van sloten wordt het zand afgevoerd voor stads- en wegenbouw.
Na het aanbrengen van de benodigde drainage resteert er puike bollengrond.
Namens het HKV bestuur, met vriendelijke groet van
Monique van Buul, secretaris
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HKV JAARVERSLAG 2019
Met veel genoegen biedt het bestuur u het 22e jaarverslag van de Historische Kring Voorhout aan. In
2019 zijn vele activiteiten uitgevoerd en heeft de HKV aanwinsten in ontvangst mogen nemen waarvoor
veel dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Bestuur
Zeven maal kwam het HKV bestuur bij elkaar in het HKV Kenniscentrum.
Op 14 maart werd bij de PLUS door Joop van Dijk ’eerste exemplaar’ van het Monopolyspel uitgereikt aan
onze voorzitter.
Bij de ALV in maart 2019 zijn de bestuursleden Rob van de Velde en Chris Breeschoten herkozen. Monique
van Buul nam als secretaris het stokje over van Richard Kuijten.
Op 24 april was Arno van Kempen, wethouder Ruimtelijke Ordening, Kunst en Cultuur, samen met
beleidsmedewerker mevrouw Carol Bekker op bezoek. Onder andere werd de subsidieregeling voor de drie
historische verenigingen besproken. Hoewel op dit moment door de gemeente Teylingen niet naar fusie
gestreefd wordt, wordt van de HKV wel verwacht dat zij samen met de twee zusterverenigingen uit
Sassenheim en Warmond gezamenlijke projecten uitvoeren, hier gezamenlijk beleid voor maken en
hiervoor een gezamenlijke begroting voor indienen. Voor dit Teylingen-brede beleid is 2/3e deel van het
jaarlijkse subsidiebedrag bestemd (€20.000). Een derde deel (€10.000) blijft eventueel over voor lokale
initiatieven. Het bestuur kijkt hier met gemengde gevoelens tegenaan. Er is een groot verschil in
activiteiten tussen de drie dorpskernen. De HKV heeft de voorkeur om een eigen begroting voor subsidie in
te mogen dienen, maar de wethouder wil geen drie begrotingen ontvangen.
Hierop is door Kees den Elzen samen met Alfred Pop (Sassenheim) en Aad Boer (Warmond) aan de
wethouder een document gezonden met gezamenlijke activiteiten en een bijbehorende begroting. Hierop
reageerde de gemeente met een lange lijst van vragen wat een compleet businessplan omhelst. Zowel
Warmelda als de HKV hebben hier negatief op geantwoord. Kees den Elzen heeft zich namens de HKV voor
de gemeente Teylingen beschikbaar gesteld als ‘Adviseur Erfgoed HLT’.
Voorzitter Cok van Steijn neemt sinds het voorjaar deel aan het Voorhoutse Voorzitterscafé waar de
meeste Voorhoutse verenigingen bij aangesloten zijn. Hier worden zaken besproken die alle verenigingen
aangaan en hier worden contacten gelegd voor samenwerking bij deelprojecten.
Verschillende bestuursleden hebben verschillende bijeenkomsten en vergaderingen bezocht onder andere
voor vrijwilligers, CHG (Cultuur Historisch genootschap Duin- en Bollenstreek), ELO (Erfgoed Leiden en
Omstreken), enzovoorts. Er werd ingesproken op gemeenteraadsvergaderingen.
In november is bestuurslid van het eerste uur en medeoprichter van de HKV, Emiel van der Hoeven, na
bijna 22 jaar afgetreden. Emiel blijft als vrijwilliger wel de ledenadministratie, website, beeldbank, archiefen collectiebeheer, en tentoonstellingen doen. Richard Kuijten en Chris Breeschoten hebben aangegeven
in 2020 te stoppen als bestuurslid.
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De HKV heeft een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van een ‘Dingboek’ waarin rechtszaken uit
de periode 1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout zijn beschreven. Samen met de
Historische Vereniging Oud Leiden, de Cultuur-Historische vereniging ‘Oud-Lisse’ en NoVaTo
Noordwijkerhout werd het Dingboek aangeschaft. De overhandiging hiervan aan het ELO (Erfgoed Leiden
en Omstreken) vond plaats op 21 november
Zusterverenigingen
Met de twee zusterverenigingen Warmelda en ‘Oud Sassenheim’ werd meerder malen overlegd. Met de
zusterverenigingen heeft Chris Breeschoten het project gedaan voor de bruine ANWB borden in de drie
kernen. De kosten hiervoor komen uit het gezamenlijk budget.
Zoektocht stoffelijke resten Jacoba van Beieren
Op advies van Henk Vink (10 mei) hebben John Bakker en Kees den Elzen namens de HKV aan de voorzitter
van de Eerste Kamer de vraag gesteld om bij het zoeken van de stoffelijke resten van Johan van
Oldenbarnevelt bij de opgravingen in de Hofkapel ook die van Jacoba van Beieren te betrekken Dit heeft
veel losgemaakt. Vervolgens is er een persbericht uitgestuurd waarin onze actie uitgelegd is. Dat heeft
geleid tot publicaties in onder andere de Provinciale Zeeuwse Courant, het Reformatorisch Dagblad, het
Algemeen Dagblad, het Leidsch Dagblad, de Thooler bode en de Teylinger. Het persbericht is ook
opgenomen op een keur van websites van nieuwsorganisaties. Interviews zijn afgenomen door Omroep
Zeeland, Radio West en Bollenstreek Omroep. Kees den Elzen werkt mee aan een documentaire over de
Zoektocht naar Jacoba van Beieren.
Vlaggen en wimpels
Er is een nieuw design voor de wimpel gemaakt. Daarna is opnieuw een voorraad vlaggen en wimpels
ingekocht.
Rondje Voorhout
Hoewel dit geen officiële HKV-activiteit is, heeft de voorzitter ook in 2019 weer vele rondwandelingen
gedaan met families, ‘Happen en Stappen’ met de Bibliotheek, met oud-Prinsen van de Bokken, en een
historische quiz voor de vrijwilligersavond van de Bartholomeuskerk.
Penningmeester
Er zijn 425 facturen via de mail verzonden. Daarvan bleken er 12 ‘undeliverable’. Zeven e-mailadressen
heeft de ledenadministrateur kunnen herstellen. De vijf anderen kloppen de e-mailadressen niet en hebben
nu een factuur op papier gekregen. Een lid vroeg om een link naar een digitale betaling. Dit heeft de
aandacht van de penningmeester.
Er was een hoog aantal (29%) niet-betalende leden. Een aantal van hen bleken de mail met de
contributiefactuur niet ontvangen te hebben. Dit is alsnog met een papieren factuur gecorrigeerd.
Een werkgroep onderzoekt of en wanneer we de overstap kunnen maken naar incassobetalingen. Tevens
wordt onderzocht of we ‘bedrijfsleden’ en een ‘Club van 100’ kunnen werven. Rob van de Velden gaat de
penningmeester hierin ondersteunen.
De contributie is gehandhaafd op €12,50 binnen Voorhout en €16,50 buiten Voorhout. Leden die en hogere
jaarbijdrage hebben betaald dan gebruikelijk, hebben hiervoor een bedankbrief ontvangen.
De RABObank Clubactie campagne heeft €786,42 opgeleverd, waarvoor dank aan alle leden die hun
support aan de HKV gegeven heeft.
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Ledenadministratie, website, beeldbank, archief- en collectiebeheer:
Emiel van der Hoeven (1998)
Ledenadministratie
Het aantal leden op 31 december bedraagt 942. Er zijn 48 nieuwe leden en 30 bedankte leden. Halverwege
het verenigingsjaar telde de HKV 951 leden. Een aantal zegde per 31 december hun lidmaatschap op.
De ledenwerfcommissie bestaande uit Ton Oostdam en Henk Vink heeft een enquête onder de
bestuursleden uitgevoerd waarmee een plan voor ledenwerving opgesteld zal worden. Onze oproepen om
een e-mailadres achter te laten heeft goed effect gesorteerd. Van een groot deel van de leden is nu het emailadres bekend. Tot nu toe is dit vooral handig als wij contact met een lid willen opnemen om
bijvoorbeeld een verzoek te doen, kennisoverdracht of verifiëren van zaken en correspondentie. Met een
digitale nieuwsbrief bereiken wij echter niet alle leden, dus vooralsnog is ervoor gekozen om de
rondgebrachte Dwars Op’s vergezeld te doen gaan van een papieren nieuwsbrief.
Website
Onze websitebeheerder Emiel van der Hoeven heeft het nodige werk verzet om de HKV-website te
voorzien van nieuws en uitbreiding met foto’s en video’s in de HKV-Beeldbank.
Al geruime tijd is de inhoud van de Dwars Op doorzoekbaar, maar de invoer van gegevens uit alle DO’s
vergt enorm veel tijd. Vanaf 1-1-2020 zijn de eerste 11 nummers van de Dwars Op op een andere wijze via
ZCBS te doorzoeken. Alle artikelen zijn tot pdf-bestanden gesepareerd. Er zijn nu 148 artikelen
doorzoekbaar. Zie: https://www.beeldbankvoorhout.nl/cgi-bin/dwarsop.pl
Het aantal bezoekers van de website bedroeg in 2018 totaal 13083. In 2019 was dit 16924; een stijging van
bijna 30%. De drukst bezochte maand was november met 1818 bezoekers. Alleen al op 30 november waren
er 363 bezoekers. Het gemiddelde per dag is 46. Dat is 10 meer dan in 2018.
Canon
In 2019 heeft Emiel van der Hoeven het initiatief genomen tot de aanmaak en publicatie op onze website
van de Dwarsdrijverscanon van Voorhout. De HKV wacht op aansluiting bij de Canon van Zuid-Holland.
Beeldbank
In de nieuwe Beeldbank staan inmiddels ruim 8200 afbeeldingen online. Het aantal records bedraagt
10845. Dat betekent dat nog 2645 afbeeldingen geplaatst moeten worden. Vanaf de start tot heden zijn 61
correcties of aanvullingen ontvangen en beantwoord. Er zijn ruim 6000 bezoeken geregistreerd en meer
dan 25.000 beelden bekeken. Bert van Leeuwen assisteert bij het technische gedeelte.
De HKV heeft zich aangesloten bij het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS). Bijna 100 andere
verenigingen gingen de HKV voor. Emiel van der Hoeven bezocht de jaarvergadering en tezamen met Bert
van Leeuwen volgde hij een aanvullende informatiemiddag.
Bij de projectgroep digitalisering (zie verder) hebben zich drie vrijwilligers gemeld om informatie bij de
foto’s te zoeken en te corrigeren.
Archief- en collectiebeheer
Er zijn 93 aanwinsten in 2019 ontvangen. De aanwinsten variëren van een enkele foto tot kostuums (BNS)
en archieven. Sinds dit jaar ontvangen alle schenkers een bedankbrief. Gelet op de vele reacties wordt dit
zeer op prijs gesteld. Van een enkele schenker was geen adres of e-mailadres bekend.
De archiefregistratie blijft een punt van aandacht. De objectenlijst is niet compleet. Veel moet nog
geregistreerd worden.
Voor het Collectie Beheer Plan werd binnen het bestuur een enquête gehouden. Dit zal in 2020 verder
uitgewerkt worden.
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Projectgroep digitalisering
Chris Breeschoten (2018) en Rob van de Velden (2018).
Met gedeeltelijke subsidiëring van het Prins Bernard Cultuurfonds kon apparatuur en software voor
digitalisering worden aangeschaft. Er werd een werkgroep samengesteld. De organisatie van het werk wat
de vrijwilligers op de verschillende dagdelen in het HKV Kenniscentrum moet nog handen en voeten
krijgen, mede in verband met het sleutelbeheer.
Commissie Inlopen
Cok van Steijn (2014) en vacature. Gastvrouwen Liesbeth Heemskerk-Wijling en Nelleke van SteijnKortekaas.
Er waren 21 inlopen op respectievelijk de tweede woensdagmiddag en laatste zaterdagochtend van de
maand met uitzondering van een zomerreces tussen 1 juli en 28 augustus. De inlopen werden begeleid
door bestuursleden en enkele vrijwilligers. De opkomst varieert van enkele leden tot een volle zaal met als
hoogtepunt op 9 oktober de succesvolle vertoning van de film van Karel Huijts en Antoon van Kampen over
Voorhout 1938-1966. Er werd weer veel informatie uitgewisseld, foto’s besproken, objecten te geef of te
leen gebracht, ideeën opgedaan voor Dwars Op verhalen en gezellig koffie/thee gedronken. Iedere laatste
zaterdag van de maand was Kees den Elzen aanwezig om vragen te beantwoorden over genealogie of leden
van tips te voorzien in hun eigen genealogisch onderzoek.
Commissie PR
Kees den Elzen (2019).
Kees den Elzen heeft in 2019 hierin een zeer actief beleid gevoerd door niet alleen (samen met de Dwars
Op redactie per Dwars Op-uitgave twee persberichten uit te doen laten gaan, maar vrijwel wekelijks ook
over andere onderwerpen die de HKV aangaan. In totaal werden 35 persberichten gepubliceerd. Dit heeft
bijgedragen aan de naamsbekendheid van de HKV.
Op 3 juli was Monique van Buul vereerd om voor Volkstuinvereniging één van de drie juryleden te mogen
zijn voor de verkiezing van Volkstuin van het jaar op 24 augustus.
Kees den Elzen heeft vier keer bij Bollenstreek Omroep in interviews bij presentatrice Wilma Gudmundsson
‘gastlessen’ gegeven over verschillende historische onderwerpen.
Redactie Dwars Op
Monique van Buul (2001), Kees den Elzen (2016) en Dick van der Meer (2016, eindredactie).
Er zijn weer drie Dwars Op’s uitgebracht met lay out van Emiel van der Hoeven en bezorging door een
ploeg vaste vrijwilligers. Voor de verdeling heeft Kees den Elzen hulp gekregen van Bert Oostdam. Ook de
bezorging in Noordwijk, Noordwijkerhout en Warmond worden door vrijwilligers gedaan. Bij elke Dwars Op
zat een nieuwsbrief en werden twee persberichten in de lokale media gepubliceerd. In verband met de
kosten werd de bezorging voor niet in Voorhout of directe omstreken wonende leden overgeheveld van de
Post NL naar SANDD. Na de fusie tussen Post NL en SANDD zullen we de situatie opnieuw bezien.
Commissie Huisvesting en Beheer
John Bakker (2015), Cok van Steijn (2015), Rob van de Velden (2017).
Er is reparatiewerk aan de grote ramen aan de speelplaatszijde uitgevoerd. Het houtwerk is in slechtere
staat dan gedacht en dient op korte termijn vervangen te worden.
De achterwand van de Oosthoutzaal werd geschilderd.
Begin 2019 heeft de directie van de Emmaüsschool laten weten dat zij zit te springen om uitbreiding van
klaslokalen. De school ‘groeit uit zijn voegen’. Het bestuur stelt zich hier open voor en heeft enkele
suggesties gedaan van locaties zoals bijvoorbeeld het Boerhaavehuis, Herenstraat 108, Boerderij Kees de
Pap, wellicht een nieuw verzamelgebouw voor verenigingen. Het probleem ligt nu bij de gemeente.
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Commissie HKV restauratieprijs
Jos Warmenhoven (2010) en Chris Breeschoten (2017).
Op 21 september werd de HKV restauratieprijs 2019 uitgereikt aan Stan en Marjolein Uljee voor het herstel
van het woonhuis ‘Bloemoord’ (voorheen van bloementeler Piet- en later van Hans van der Hulst) aan de
Jacoba van Beierenweg 51. In aanwezigheid van HKV-beschermheer Kim Coster van Voorhout heeft
wethouder Arno van Kempen de restauratieprijs uitgereikt na een korte toespraak. Jos Warmenhoven
heeft een toelichting gegeven over de architectonische bijzonderheden van dit pand en met name van de
bijzondere gevel die behouden is.
Commissie Jacobatocht
Frans van der Geer (2007), Henk Vink (2007) en Ton Oostdam (2015).
Op zaterdag 7 september voerde de inmiddels traditionele Jacobatocht naar de markiezenstad Bergen op
Zoom. Na aankomst en koffie met gebak is er onder leiding van gidsen een stadwandeling gemaakt. Na de
lunch was er vrije bestedingsruimte gevolgd door een afsluitend diner.
Commissie Tentoonstellingen
Emiel van der Hoeven (2010), Richard Kuijten (2019).
De tentoonstelling 100 jaar St. Cecilia is druk bezocht op de inlopen en is op 6 juli afgesloten.
Op 15 september werd de tentoonstelling ‘Sprong in het diepe’ van de 50-jarige zwemvereniging De
Columbiaan geopend. Deze loopt door tot eind februari 2020. Daarna volgt een tentoonstelling van de
IJsclub.
Commissie Braderie
Cok van Steijn (2010), Jos Warmenhoven (2010), vacature.
Op 14 september, de zaterdag van de jaarlijkse kermis heeft de HKV weer op zijn bekende plek met een
stand op de braderie gestaan.
Jos Warmenhoven heeft die dag in onze stand zijn boek mogen verkopen, ‘Een inspirerende wandeling
door ‘Verdwenen Voorhout’ in ruim honderd pentekeningen uit de periode 1950-2019’.
Commissie Gastlessen WOII en Lesbrieven
Kees den Elzen (2016), Florent Verhaegen (2018), Henk Vink (2016)
Van 23-25 april zijn er door Kees, Florent en Henk in totaal acht gastlessen gegeven in de groepen 8 van
alle Voorhoutse basisscholen.
Er is een update van de lesbrieven gemaakt voor de drie kernen waarin voor de schooljeugd in begrijpelijke
taal met veel illustraties de geschiedenis van de drie dorpen wordt uitgelegd. De uitreiking hiervan aan
wethouder Arno van Kempen heeft op 18 december in het bestuurscentrum plaatsgevonden.
Commissie Lezingen
Kees den Elzen (2019) en Rob van de Velden (2019).
Op 13 mei heeft Kees den Elzen een lezing gegeven over ‘De verdwenen Voorhouter van Schie’.
Op 28 november heeft gastspreker Harry Salman een lezing gehouden over de ‘Historische ontwikkeling
van onze streek’.
Commissie Monumenten
John Bakker (2017), Kees den Elzen (2017), Chris Breeschoten (2017).
Boerderij Groot Boekenburg (voorheen Piet- en later Siem van der Hulst) is gesloopt. Bodemonderzoek was
aldaar reeds gedaan.
Op 1 juli is de recent gerestaureerde bollenschuur P. van Reisen aan de Loosterweg afgebrand.
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De monumentencommissie is uitgebreid met een werkgroep archeologie bestaande uit Ariënne
Wagensveld en Guy Bosman.
Namens de HKV heeft Chris Breeschoten zich samen met de drie zusterverenigingen bezig gehouden met
het project (bruine) ANWB-borden met daarop QR codes leidend naar informatie over de verwezen
monumenten. In Voorhout gaat het om vijf borden: de brandweerkazerne, boerderij Rijnoord, boerderij
Klein Bouwlust, Kleine (Hervormde) Kerk en de St. Bartholomeuskerk. Dit project wordt gefinancierd door
de gemeente Teylingen.
In november is bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen asfaltering van de Tweede Elsgeesterweg.
In december is bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de sloop van Bollenschuur Westerbeek ten gunste
van het ‘zicht op de ruïne van Teylingen’.
Commissie Open Monumenten Dag
Richard Kuijten (2015), John Bakker (2015), Ton Oostdam (2015), Hubert Heuzen (2015).
Op 15 september werden de opengestelde monumenten zeer druk bezocht. Voor de OMD is door Richard
Kuijten en Emiel van der Hoeven een full color A5 boekje van 16 pagina’s samengesteld met een
rondwandeling door Voorhout met teksten over de monumentale gebouwen die er vroeger hebben
gestaan maar aan de slopershamer ten onder zijn gegaan. Hierin staan onder andere beschrijvingen van de
BNS, de oude Nagelbrug, café de Bonte Koe, boerderij Oostdam, de oude Agnes, het Boerhaavehuis, het
Parochiehuis, de oude Rabobank, de oude kosterswoningen van de Katholieke en de Hervormde
gemeenten, het oude postkantoor, het oude gemeentehuis, boerderij Kerkzicht van Jan Belt/van Teylingen
en boerderij Oosthout (Hein van Rijn).
Te bezoeken waren: Het broedermuseum in de B.N.S. was voor de allerlaatste keer geopend. Hierna is de
collectie opgeheven en verdeeld over meerdere partijen. De Boerhaavekamer, en -tuin waar kopie
schilderijen van Herman Boerhaave hingen. De St. Bartholomeuskerk, waar diverse muziekuitvoeringen
werden gegeven. Het Afscheidshuis voor een rondleiding terwijl Machteld IJdo de laatste penseelstreken
aan een muurschildering legde en hier uitleg bij gaf. De Kleine Kerk over de ontstaansgeschiedenis van deze
kerk en een filmvoorstelling van een verkorte filmversie van de verplaatsing van de molen „De Hoop doet
Leven“. Het Kenniscentrum van de HKV met de tentoonstelling 50 jaar zwemvereniging De Columbiaan en
vele voorwerpen.
Projectgroep 75 jaar bevrijding John Bakker (2018), Richard Kuijten (2018), Kees den Elzen (2018) en
Projectgroep Dwars Op Herdenking Joep Derksen (2019), Kees den Elzen (2019), Dick van der Meer (2019),
Peter Vlasveld (2019), Henk Vink (2019) ad hoc
Beide projectgroepen zijn vanaf voorjaar 2019 aan de slag gegaan om het uitgebreide 75 jaar
bevrijdingsprogramma te organiseren respectievelijk een speciale Dwars Op Herdenking Voorhout-breed
uit te kunnen brengen. Verschillende fondsen zijn hiervoor aangeschreven. De Stichting Kringloop Voorhout
heeft in oktober 1.500 toegezegd voor een kunstproject met schoolkinderen.
Vertegenwoordiging
De volgende bestuursleden vertegenwoordigen de HKV:
Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek: John Bakker
Beeldbepalende monumenten: Chris Breeschoten en Kees den Elzen
Erfgoed Trekvaarten: Chris Breeschoten en Kees den Elzen
Flexibele Gemeentelijke straatnaamcommissie: Emiel van der Hoeven.
Voorhout, januari 2020
Monique van Buul, secretaris
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Notulen Algemene Ledenvergadering Historische Kring Voorhout
Woensdag 27 maart 2019 Aanvang: 20.00 uur
De Verdieping, Dr. Aletta Jacobslaan, Voorhout
Aanwezig: 52 leden inclusief het bestuur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en vaststelling van de agenda.
Om 20.00 uur door voorzitter van Steijn. Hij memoreert in het kort het 20-jarig bestaan in 2018.
Na agenda punt 4 is een korte pauze om de financiële jaarstukken rond te delen.
Evenals vorig jaar is er een pand verdwenen uit het straatbeeld. Vorig jaar was het oude postkantoor van
Geurts. Dit jaar ontkwamen we er niet aan dat opnieuw een beeldbepalend pand is verdwenen: de oude
boerderij Groot Boekhorst aan de Boekenburglaan.
Positieve nieuws is dat op de grens van Voorhout en Sassenheim de Ruïne van Teylingen ligt dat
gerestaureerd gaat worden. Toen een maand geleden burgermeester Carla Breuer met haar partner er door de
Saksen ‘in de echt’ werd verbonden, zij aangaf wel in Slot Teylingen te willen trekken. Aan de Loosterweg
wordt de oude bollenschuur van Piet van Reisen & Zn opgeknapt.
De Voorhoutse Goudkust ligt tegenwoordig aan de Jacoba van Beierenweg. Op nummer 51 wordt de
voormalige woning van Piet van der Hulst, Bloemoord, gerestaureerd. Hopelijk kan de naastgelegen
bollenschuur behouden blijven.
In het Leidsch Dagblad van 19 maart verscheen een artikel over het grote Bollenstreekpanorama van Leo van
de Ende. Er schijnt schot te komen in een definitieve huisvesting, maar dan wel in Lisse en niet in Voorhout
waar Leo van der Ende het in 17 jaar tijd geschilderd heeft.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich voor de vergadering afgemeld: Riet Janssen-van Kampen, Jan Mosselman,
Hans Waasdorp, Linda Vink-Oden, Martin van den Berg, Jacqueline van Sprang, Anja van de BosMolenaar, Theo Blokland, Herman en Toos van Gent, Bram van der Dussen, Johan Smit, Peter F. van
Kampen, Caroline Dangerman-Bel en Nellie Warmenhoven-Koomen.
3. Ter goedkeuring de notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2018
Pagina 1. Hubert Heuzen stelt dat het 20-jarig bestaan van de HKV in de vorige jaarvergadering werd
gememoreerd. Is daar iets mee gedaan? Voorzitter van Steijn deelt mee dat dit niet gevierd is. De vereniging
zal wel het 25-jarig jubileum op gepaste wijze vieren.
De notulen worden onder dankzegging van de secretaris ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018; toelichting secretaris
Secretaris Kuijten licht het jaarverslag 2018 toe.
Het bestuur is nog steeds blij met de huisvesting; er is veel in geïnvesteerd. In 2018 was er een stijging van
14 leden. Ook mocht de vereniging veel schenkingen ontvangen. Er is het afgelopen jaar veel aandacht
besteed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet. De wet heeft
consequenties voor de HKV.
Peter Vlasveld complimenteert het bestuur met de indrukwekkende lijst van activiteiten die in het jaarverslag
vermeld staan.
Het jaarverslag wordt onder dankzegging van de secretaris goedgekeurd.
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Schorsing van de vergadering voor het doornemen van de financiële stukken
De volgende personen worden hartelijk bedankt voor het werk wat zij voor de HKV verricht hebben.
Bezorgers Dwars Op, niet zijn bestuursleden:
Anneke Klink-Kraakman, André van Noort, Ans van Schie, Hubert Heuzen, Henk Vink, Jos Warmenhoven,
Paul Jochemsz, Piet Verdegaal, Riet van de Ploeg-Geurts, Antoon van der Slot, Toby Hoogink en Peter
Vlasveld.
Auteur jaarlijkse kroniek (voor het laatst in 2018): Jan Piet Does.
Frankering enveloppen Dwars Op: Aad Heerings.
Nalezers Dwars Op: Theo van der Lans, Cees Pieterse, Henk Vink en Peter Vlasveld.
Hoofdredacteur Dwars Op: Dick van der Meer.
Jacobatocht Commissie: Frans van der Geer en Henk Vink
Kascommissie: Toby Hoogink en Paul Jochemsz
5. Verslag/toelichting penningmeester jaarrekening 2018
Penningmeester Oostdam geeft een toelichting op de Balans en de Winst- en Verliesrekening.
Ondanks de noodzakelijke uitgaven en de uitgaven voor de eigen huisvesting is er een kleine toename van
het vermogen gerealiseerd. De overige kosten houden o.a. in: verzekering pand, onderhoud c.v., belastingen,
buitenverlichting, ophanging banner aan de buitenzijde Kenniscentrum, webhosting, nieuwsbrieven en
kantoorkosten. De inkomsten van de contributie is iets lager. Dit heeft te maken met overloop tussen de
kalenderjaren.
Hubert Heuzen vraagt om de post onderhoudskosten gebouw apart op te nemen om een en ander
inzichtelijker te maken? De penningmeester vindt dit een goed idee.
Cok van Steijn geeft een toelichting op de hoge voorraad vlaggen. Het lijkt alsof er geen vlag verkocht is,
maar het tegendeel is waar. Er zijn zoveel vlaggen verkocht dat de HKV vlaggen heeft bijbesteld.
6. Verslag Kascommissie jaarrekening 2018 en decharge bestuur
Toby Hoogink neemt namens de KasCie (Hoogink en Jochemsz) het woord en leest het verslag van de
commissie voor. De KasCie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid.
7. Vaststellen begroting 2019 en benoeming Kascommissie 2019
Penningmeester Oostdam geeft een toelichting op de begroting 2019. Er is een klein geprognosticeerd verlies
in 2019. De jaarlijkse Jacobatocht blijft een groot succes en wordt ook dit jaar georganiseerd worden door
Frans van der Geer en Henk Vink.
Hubert Heuzen vraagt naar de inhoud van het project digitalisering? De voorzitter komt er bij de plannen
voor 2019 op terug.
De begroting 2019 wordt onder dankzegging van de penningmeester goedgekeurd.
Toby Hoogink is aftredend commissielid. Reserve lid Piet Ruijgrok treedt toe de commissie. Caroline
Dangerman-Bel heeft zich aangemeld als reservelid. De KasCie 2019 bestaat derhalve uit: Paul Jochemsz,
Piet Ruijgrok en reservelid Caroline Dangerman-Bel.
8. Bestuursverkiezing
De heren Chris Breeschoten en Rob van de Velde zijn aftredend en zich herkiesbaar. Beide heren worden
door de leden herkozen.
9. Plannen 2019
In dit jaar worden buitenscreens aan de schoolpleinzijde opgeknapt. Op 7 september wordt de Jacobatocht
georganiseerd. De Open Monumentendag (OMD) vindt plaats op zondag 15 september (de zondag na de
kermis) en waarschijnlijk wordt de HKV-Restauratieprijs uitgereikt. De tentoonstellingen gaan door. Op dit
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moment loopt de tentoonstelling 100 jaar St. Cecilia.
Het bestuur wil de Inlopen aantrekkelijker maken. Gelet op de matige bezoekersaantallen mag deze best
meer bezocht worden, Elke laatste zaterdag van de maand zal Kees den Elzen de bezoekers helpen met
genealogisch onderzoek. De HKV onderhoudt de contacten met de politiek. Bestuurders zullen worden
uitgenodigd. Zo is bij de volgende bestuursvergadering wethouder Arno van Kempen te gast.
De gastlessen op de basisscholen worden ook dit jaar weer gehouden. De lustrumviering 75 jaar Bevrijding
in 2020 heeft de aandacht en er wordt nagedacht over een tentoonstelling.
Het digitaliseringproject onder leiding van bestuurslid Chris Breeschoten heeft de aandacht. De nieuwe
HKV-Beeldbank is vandaag online gegaan. Meer dan 10.000 foto’s zijn gedigitaliseerd en komen
grotendeels voor het publiek zichtbaar.
Chris Breeschoten geeft vervolgens een korte presentatie over het digitaliseringproject van de vereniging.
Hiervoor zijn aangeschaft (met 50% subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds) een scanner met software,
een laptop en scherm, camera en statief.
De HKV zoekt drie of vier Voorhouters om bijschrijvingen te maken en te controleren van de gescande
foto’s. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te vermelden. Kees van Velzen
geeft aan om bij de locaties en panden ook aan te geven hoe het er thans uitziet, mede omdat er veel
veranderd c.q. afgebroken is. De schrijvers moeten kennis hebben van Voorhout, bebouwing, bewoners,
cultuur en het sociale leven, maar ook om kunnen gaan met de computer.
De foto’s zijn te bekijken op de website en in het Kenniscentrum; de foto’s zijn niet te downloaden.
Van foto’s waarop auteursrecht berust zijn uitsluitend de teksten zichtbaar. In het Kenniscentrum zijn ook de
erbij behorende beelden zichtbaar.
10. Rondvraag
Mevr. Benschop: bij de vorige vergadering is de vraag gesteld of er aandacht kan worden besteed aan de
nieuwe Voorhouters. Wat heeft de HKV daaraan gedaan? De voorzitter: er zijn in 2018 per Dwars Op (DO)
vijftig exemplaren gratis in verschillende wijken bezorgd. Ook is het plan om bij nieuw opgeleverde
woningen een DO te leveren.
Joep Derksen: krijgen nieuwe inwoners een informatiepakket van de gemeente en kan daar een DO bij
gegeven worden? Penningmeester Oostdam: op zich zou dat een goed zaak zijn, maar dat is waarschijnlijk
niet meer toegestaan. Anno 2019 liggen deze zaken moeilijker dan in het verleden.
Kees den Elzen: niet elke Voorhouter hoeft lid te worden van de vereniging, maar het doel is wel om alle
Voorhouters kennis te laten maken met de HKV en de Voorhouters moeten wel weten waar de HKV voor
staat. Verder proberen de redactie binnen elke DO een balans te vinden tussen de verhalen van vroeger en
verhalen van kort geleden.
Zwetsloot: Staat de HKV in de gemeentegids? Ja, al jaren, luidt het korte antwoord.
Van der Lans: De Columbiaan bestaat 50 jaar. Is het een goed idee voor een tentoonstelling? Het is een goed
idee. In het algemeen komen de verenigingen zelf met het verzoek en de HKV biedt ze een podium.
Henk de Wit: in 1999 bestond de Voorhoutse IJsclub 100 jaar. Het is een goed idee om daar aandacht aan te
besteden.
Henk Vink maakt zich zorgen over het behoud van de foto’s anno 2019. Alle foto’s zijn digitaal en veelal
met mobiele telefoons gemaakt. Het is snel en kan makkelijk uitgewisseld worden, maar die foto’s worden
nauwelijks gearchiveerd. Hij adviseert om scholen, gemeente en verenigingen te vragen om alle foto’s die zij
ontvangen goed te archiveren en aan het eind van het jaar over te dragen aan de HKV.
De voorzitter verzoekt tot slot de leden om hun e-mailadressen aan de ledenadministratie door te geven.
11. Sluiting
Na de vergadering volgt een korte pauze. Na een korte inleiding door bestuurslid Kees den Elzen volgt een
filmimpressie van het verplaatsen van de molen De Hoop doet Leven. De molen verhuisde in de periode
1999 van de Kamphuizenpolder in Rijnsburg naar de Elsgeesterpolder in Voorhout.
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