BELEIDSPLAN VAN DE VERENIGING OUD OEGSTGEEST 2018
Dit beleidsplan is geschreven in december 2017 ten behoeve van een aanvraag door de Vereniging
Oud Oegstgeest (VOO) van de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het beleid van de VOO is gebaseerd op de doelstellingen, zoals die in de statuten staan vermeld.
DOEL EN MIDDELEN
ARTIKEL 3
1. De vereniging heeft ten doel binnen de gemeente:
a. het bevorderen van de belangstelling voor en het bestuderen van de geschiedenis van Oegstgeest;
b. het bevorderen van de instandhouding van monumenten, voorkomend op de rijkslijst van
monumenten;
c. het bevorderen van de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenverordening, een
gemeentelijke monumentencommissie en een gemeentelijke lijst van monumenten en de
instandhouding van die monumenten;
d. het behoud van het dorpsschoon, het landelijk karakter en het groen in het dorp;
e. het behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis;
f. het bevorderen van de bewustwording van ruimtelijke ontwikkelingen en het bewaken en
versterken van de ruimtelijke kwaliteit; en
g. al wat in verband staat met het genoemde onder de letters a tot en met f, alles in de ruimste zin.
2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk
zijn.
ACTIVITEITEN EN INSPANNINGEN
Haar doelen probeert de VOO op dit moment vooral te bereiken door de volgende activiteiten en
inspanningen:
1 Het uitgeven van een twee maal per jaar verschijnend tijdschrift ‘Over Oegstgeest’ voor de leden,
dat ook voor niet leden te koop is, en waarin de resultaten van geschiedkundige onderzoeken over
Oegstgeest op prettig leesbare wijze wereldkundig gemaakt worden. Ongeveer twee derde van de
inkomsten uit contributies wordt aan deze activiteit besteed.
2 Het onderhouden van een website www.oudoegstgeest.nl waar leden en niet leden alle door de
vereniging uitgegeven of verzamelde informatie over Oegstgeest kunnen vinden en raadplegen en
kunnen downloaden. Sinds kort staan daar ook alle in Oegstgeest gelegen rijks- en gemeentelijke
monumenten op, op een kaartje van Oegstgeest en met foto en toelichtende tekst. Ook alle door de
vereniging in de loop van de jaren verzamelde voorwerpen zijn met foto en toelichtende tekst sinds
2015 op de site te zien. Dit resultaat is/wordt vooral bereikt door grote inspanning van een paar
leden. De ermee gemoeide kosten zijn beperkt.
Voorts is de vereniging actief bij de website van de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland:
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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3 De vereniging probeert het beleid van de gemeente te beïnvloeden in een vanwege de doelstelling
van de vereniging gewenste richting. Daartoe wordt regelmatig overleg gevoerd met leden van het
College van burgemeester en wethouders en ook ambtelijk. Voorts wordt formeel gereageerd door
het uitbrengen van zogenaamde “zienswijzen” op beleidsnota’s en bestemmingsplannen, die door de
gemeente worden uitgebracht. Deze activiteit vraagt vooral inspanning van bestuur en een aantal
leden.
4 Tot nu toe heeft de vereniging circa zeven boeken over Oegstgeest uitgegeven. Het beleid is om
indien de financiële middelen het toelaten ongeveer om de twee jaar een boek over de geschiedenis
van het dorp uit te publiceren. Op dit moment staan de volgende boeken op onze wachtlijst:
a) een compleet herziene heruitgave van het succesnummer “de Canon van Oegstgeest”, mogelijk in
digitale vorm,
b) een nieuw straatnamenboek boek van Oegstgeest, met daarin alle straatnamen verklaard,
c) een boek met daarin alle rijks- en gemeentelijke monumenten van Oegstgeest met foto’s, tekst en
(digitale) kaarten, ter vervanging van de “Paarse nota” uit 1987. De Paarse Nota was een
inventarisatie van panden die het beschermen waard zijn. De nieuwe uitgave zou veeleer het mooie
van deze panden aan een groter publiek moeten tonen. Wellicht wordt dit een digitale publicatie.
Het uitgeven van dit soort boeken is een kostbare en zakelijk niet of nauwelijks verantwoorde
onderneming. De vereniging onderneemt des ondanks deze activiteit, omdat het een van beste
manieren lijkt te zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken, door informatie
beschikbaar te stellen. Om voor weinig geld min of meer het zelfde resultaat te kunnen bereiken
geeft de vereniging ook gelegenheid via plaatsing op haar website om boeken in elektronische vorm
te publiceren, die dan door belangstellenden gedownload kunnen worden. Dit vereist, dat de
website langjarig in de lucht gehouden wordt.
5 Door het jaar organiseert de vereniging een aantal evenementen voor de leden en ook voor nietleden om langs niet-geschreven weg ook aandacht te vragen voor de geschiedenis van het dorp. In
deze categorie activiteiten vallen lezingen, excursies en de Open Monumentendag. In 2017 heeft de
Vereniging op diverse malen aandacht aan het 30-jarig bestaan van de VOO besteed, o.a. met de
uitgave van het Oudste boek van Oegstgeest (een Zangboek), en het daarbij behorende concert van
Gregoriaanse gezangen.
LEDEN
De vereniging heeft op dit moment ongeveer 670 leden, van wie een groot aantal op gevorderde
leeftijd. De vereniging streeft ernaar nieuwe leden te werven juist onder het jongere deel van de
bevolking van Oegstgeest. Hiervoor zullen ook sociale media worden gebruikt; sinds kort is de
vereniging actief op Facebook. Door het werven van jonge leden zal de vereniging ook in de
toekomst haar doelstellingen kunnen verwezenlijken.
Vereniging Oud Oegstgeest, december 2017
Secretariaat: secretaris@oudoegstgeest.nl ; www.oudoegstgeest.nl
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