Verslag van de een-en-dertigste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud
Oegstgeest, gehouden op 20 april 2016 in het Dorpscentrum Lijtweg 9 te Oegstgeest.
1. Opening
De voorzitter, mevrouw H.A. Meester-Broertjes, opent de vergadering en verwelkomt wethouder
Roeffen, alle aanwezigen en met name de aanwezige ereleden. De lijst met afmeldingen wordt
voorgelezen. Er zijn 50 personen aanwezig.
2. Conceptverslag
Het verslag van de dertigste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 april 2015 wordt
vastgesteld.
3. Jaaroverzicht 2015
Bij de vergaderstukken is het Jaaroverzicht 2015 toegestuurd. Het is een boeiend en uitgebreid verslag
van de activiteiten van de vereniging. Vanuit de vergadering wordt een vraag gesteld over de
gehouden interviews bij oude mensen. Het resultaat van de afgenomen interviews wordt door de
werkgroep mondelinge geschiedenis in een artikel verwerkt. De website is vernieuwd. Het
Jaaroverzicht 2015 wordt vastgesteld.
4. Financiële verantwoording
a. jaarrekening 2015, toelichting, verslag van de kascommissie 2015
Mevrouw Brouwer, lid van de kascommissie, complimenteert de penningmeester met het prudente
beheer van de financiën.
b. begroting 2016, toelichting
Het kost veel moeite om bij een deel van de leden de contributies te innen. Het Brandweerboek
verkoopt slecht en wordt goedkoper. De verwachting is dit jaar positief te kunnen afsluiten. Het
ledenaantal groeit niet meer, dit vooral door de hoge leeftijd van de leden, waardoor er veel
opzeggingen zijn.
Er is een extra bedrag begroot voor de VOO inbreng bij de gemeentelijke Erfgoednota, zijnde de
digitale kaart van het cultureel erfgoed in ons dorp.
De vergadering keurt de begroting 2016 goed.
c. decharge van het bestuur
De vergadering verleent met applaus decharge aan het bestuur.
Mevrouw H.A. Meester-Broertjes en de heer C. Wolff worden voor 3 jaar herbenoemd.
In 2017 is er een vacature voor een secretaris. Ook zijn we op zoek naar iemand die de
ledenadministratie gaat verzorgen. Eventuele kandidaten kunnen doorgegeven worden, er komt
hiervoor een oproep via de nieuwsbrief.
d. benoeming kascommissie 2016
Mevrouw Brouwer blijft beschikbaar. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet en met
name heer Den Held die opgevolgd wordt door de heer Sigmond.
5. Rondvraag en afsluiting huishoudelijk gedeelte
De heer Westerduin brengt namens de bewoners van de Waldeck Pyrmontlaan een brief in waarin zij
zich afvragen wat de VOO vindt van het standpunt van de Gemeente, dat met de komst van de nieuwe
WABO-wet bijna al het ver(bouwen) vergunningsvrij is. Hij vraagt of de vereniging zich hier nogmaals in
kan verdiepen en bij andere Gemeenten wil gaan kijken of er toch iets aan gedaan kan worden. De
vereniging kan er op toezien, dat het cultureel erfgoed binnen ons dorp gewaarborgd blijft.
De heer Van Oven vraagt of de vereniging iets doet voor asielzoekers met status. Het bestuur zal dit
bespreken, we willen natuurlijk graag dat deze groep een goede plek in ons dorp krijgt. Wel zijn wij
altijd actief betrokken bij de 2 avonden voor nieuwe inwoners.
De heer Van der Luit vraagt waarom Wolkers zo in de belangstelling staat in Oegstgeest. Hij is niet de
enige, er zijn meer schrijvers die hier geboren zijn; de 12 tegels in de twee winkelcentra getuigen
hiervan. Vanwege het brede kunstenaarschap van Wolkers wordt er tijdens de OM-dag aandacht aan
deze auteur gegeven.
De voorzitter sluit de vergadering.
Hierna houdt de heer Cor Smit een lezing over ‘Kinderarbeid van 1800 tot 1914’, met aandacht voor de
situatie in Oegstgeest.
De voorzitter bedankt de spreker hartelijk voor de interessante lezing.
Na afloop genieten de aanwezigen nog uitgebreid van elkaar en van een hapje en drankje.

