Verslag van de 35e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud
Oegstgeest,
gehouden op 13 maart 2019 in het Dorpscentrum, Lijtweg 9 te Oegstgeest.
1. Opening

De voorzitter, mevrouw Rianne Meester-Broertjes, opent de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom. Het bestuur heeft negentien meldingen van afwezigheid ontvangen. 67
personen hebben de presentielijst getekend.

2. Conceptverslag van de 34e (vierendertigste) ALV, gehouden op 28 maart
2018
Er zijn geen opmerkingen bij het conceptverslag van de ALV 2018. Het verslag van de 34e
Algemene Ledenvergadering, d.d. 28 maart 2018, wordt vastgesteld.

3. Jaaroverzicht 2018

De voorzitter stipt enkele ontwikkelingen binnen de VOO aan. Afgelopen kalenderjaar heeft het
tijdschrift Over Oegstgeest een nieuwe redactie gekregen. Ook de werkgroep Genealogie is van
start gegaan. Twee werkgroepen voor respectievelijk het straatnamenboek en Canon zijn in de
steigers gezet. Het jaar 2018 heeft een lichte groei van het ledenaantal laten zien. In het
algemeen blijkt de groei gerelateerd te zijn aan activiteiten, zoals OM/Osgerlezing en -weekend,
koningsdag. Het Jaaroverzicht 2018 wordt vastgesteld.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met het uitspreken van dank en waardering aan de heer Theo
Wand. Theo Wand heeft, na jarenlang als fotograaf de memorabele momenten van de VOO te
hebben vastgelegd, te kennen gegeven zijn activiteiten voor de VOO af te sluiten.

5. Financiën

a. Jaarrekening 2018
De penningmeester presenteert het verslag over de uitgaven 2018.
b. Verslag van de kascommissie over 2018
De kascommissie, bestaande uit de heer Harry Vissers en de heer Peter Sigmond, heeft bij
controle van het beheer van de financiën geconstateerd dat de VOO een transparante boekhouding
voert. Geldstromen zijn inzichtelijk. Naar aanleiding van de controle adviseert de kascommissie om
de voor de ANBI-status vereiste aanpassing van de statuten door te voeren. Daarnaast heeft de
kascommissie vastgesteld dat het opgebouwd vermogen relatief hoog is. De kascommissie
adviseert voor dit vermogen een bestemming te vinden voor de jaren 2019 en daarna.
De Algemene Ledenvergadering verleent met applaus decharge aan het bestuur. De voorzitter
dankt de kascommissie voor haar inzet.
c. Begroting 2019
De penningmeester licht de begroting 2019 toe. Naar aanleiding van het gegeven dat de VOO geen
kosten voor opslag van het archief heeft omdat de Bibliotheek hiervoor ruimte ter beschikking
stelt, vraagt de heer J. Vissers of het wenselijk is om de Bibliotheek deze inkomsten helemaal te
onthouden. De bibliotheek heeft niet veel financiële armslag. De voorzitter neemt deze suggestie
mee in het bestuur.
d. Benoeming kascommissie 2019
Dit jaar vormden de heer Harry Vissers en de heer Peter Sigmond de kascommissie. De heer
Sigmond neemt afscheid van de kascommissie. De voorzitter spreekt haar waardering uit voor zijn
bijdrage de afgelopen drie jaar. Mevrouw Annelies Koningsveld-den Ouden is bereid om toe te
treden tot de kascommissie 2019.

6. Bestuurswisselingen

a. Aftredend: Chris Wolff
Chris Wolff sluit zijn bestuursperiode af met het memoreren van enkele bijzondere projecten en
het uitspreken van dank aan een aantal VOO-vrijwilligers dat zich hiervoor bijzonder heeft
ingespannen: De heer Harm Messchendorp, ledenadministratie, voor zijn grote inzet om zoveel
mogelijk emailadressen te achterhalen. Daarnaast de heer Fred Geiger en de heer Onno Koerten
vanwege hun grote bijdrage aan de opzet en het vullen van de nieuwe website, met onder meer
de monumentenkaart van het dorp. Tot slot meer in het algemeen de samenwerking met een
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groot aantal partijen die resulteerde in de tentoonstelling van de schaal van Oegstgeest in Kasteel
Endegeest tijdens het OM/Osgerweekend 2018.
b. Kandidaat lid: Joost Wijers
Het bestuur stelt voor om de heer Joost Wijers te benoemen als nieuw bestuurslid voor de
portefeuilles communicatie, PR en website. Er zijn geen tegenkandidaten. De benoeming van de
heer Wijers wordt bij acclamatie aangenomen.
c. Aftredend: Rianne Meester-Broertjes
In haar afscheidsspeech blikt Rianne Meester terug op zes jaar VOO. In haar verwijzing naar het
streven van de VOO om invloed uit te oefenen op gemeentelijke ontwikkelingen in de ruimtelijke
ordening, legt zij een link met het belangrijkste actuele onderwerp: Endegeest en Overgeest. Als
belangrijke interne ontwikkeling noemt zij dat de dalende trend in het ledenaantal is omgezet in
een lichte stijging. Ook zetten meer leden zich actief in voor commissiewerk. Groei naar een
evenwichtige leeftijdsopbouw in het ledenbestand signaleert zij als een uitdaging voor de
toekomst.
d. Kandidaat voorzitter: Rob Sturm
Het bestuur stelt voor om de heer Rob Sturm te benoemen als nieuwe voorzitter. Er zijn geen
tegenkandidaten. De benoeming van de heer Sturm wordt bij acclamatie aangenomen.
Rob Sturm schetst in zijn introductie dat hij als één van zijn opdrachten ziet om de historie van
Oegstgeest nog meer zichtbaar te maken, als levend verleden. In zijn visie is het verleden
vandaag aanwezig. Ook zou hij graag binnen afzienbare termijn een ledenenquête houden om wat
meer te weten te komen over wie de leden zijn en wat de verwachtingen van de leden zijn.

7. Rondvraag en sluiting Algemene Ledenvergadering

De heer G. Telkamp vraagt of 100 jaar annexatie van de Lage Mors, voorheen Oegstgeest, door
Leiden een thema voor het jaar 2020 kan zijn. De heer G.J. van Oven vraagt aandacht voor de
driehoek Almondeweg-Almondehoeve-Pastoorswetering en het gerucht dat hier woningbouw
inclusief een flatgebouw zou komen
Mevrouw A. van Kempen wijst op Endegeest/Overgeest. Hierop meldt Rob Sturm dat hij
binnenkort een afspraak met de projectontwikkelaar Oudendal heeft. Rianne Meester merkt op dat
op een recente inspraakavond is toegezegd dat er een integraal plan voor Endegeest en Overgeest
gaat komen.
De voorzitter sluit de 35e Algemene Ledenvergadering om 21.18.

Na de pauze wordt de avond vervolgd met een lezing door mevrouw Margreet Wesseling, getiteld
‘De vier tuinen van Boerhaave’. Afgesloten wordt met een drankje en een hapje.
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