Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de Historische Vereniging Oud Leiden,
gehouden op woensdag 27 maart 2019
in de Burgerzaal van het Stadhuis van Leiden
Aanwezig (bestuur): dhr. R. Heruer (voorzitter), dhr. G. Kramer (vicevoorzitter), mevr. M.
Karremans (penningmeester), dhr. E. Broesterhuizen, dhr. W. Bleijie, mevr. M. Hettinga,
mevr. T. Schoonheim en dhr. A. Brandenburg (secretaris).
Afwezig met kennisgeving: dhr. en mevr. W. en L. Hettinga, dhr. R. van Maanen en dhr. F.
de Koning.
Aanwezig leden: 82.
1. Opening
Voorzitter Heruer opent klokslag 19.30 uur de vergadering. Hij heet een ieder welkom
en dankt op voorhand de gemeente en haar personeel voor de gastvrijheid en het
gebruik van de Burgerzaal.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Dhr. de Koning heeft zich in zijn bericht van verhindering kandidaat gesteld voor de
vrijkomende plaats in de Financiële Commissie.
- Voorzitter Heruer maakt met gepaste trots en heet van de naald bekend dat de
Hooglandse Kerk bedrijfslid is geworden. “Bedrijfsleden zijn voor ons erg
belangrijk. Dus weet u iemand, sla ‘m aan de haak”, moedigt de voorzitter de
leden aan.
- Hij maakt voorts gewag van het feit dat binnenkort een derde HVOL-minibieb in
de stad zal verschijnen, deze keer in de Merenwijk.

3. Notulen ledenvergadering 2018
De notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2018 worden zonder opmerkingen
met applaus en onder dankzegging aan de secretaris afgeslagen.
4. Huishoudelijk reglement
Voorzitter Heruer vraagt de vergadering in te stemmen met het nieuwe huishoudelijk
reglement (HR) waarin o.a. de termijn aangaande kandidaatstelling voor het bestuur
en zittingsperiode van commissieleden zijn aangepast. Bovendien zijn de teksten wat
gestroomlijnd. De voorzitter stelt de vergadering tevens voor een drietal op tafel
liggende amendementen mee te nemen in de besluitvorming en daar eveneens haar
fiat aan te geven.
Twee van de drie amendementen zijn afkomstig van dhr. A. de Jong. Het betreft een
aanpassing van Art.7 lid 1 waarin een extra veiligheidsklep (vervangingsregeling)
voor de Financiële Commissie is ingebouwd om te voorkomen dat de samenstelling
onder het statutair verplicht minimum komt. En een wijziging van de tekst onder lid 4
Art. 7 zodat oud-bestuursleden geen lid kunnen zijn van de Financiële Commissie
gedurende de eerste drie jaar na hun aftreden.
Dhr. L. Barendregt vraagt aan de hand van een amendement een tekstuele aanpassing
in lid 1 van Art. 3. Voor het woord ‘Kandidaten’ komt ‘Andere’ te staan. Daarmee
wordt een verkeerde interpretatie voorkomen en recht gedaan aan de bedoeling van
dat artikel (ook andere dan door het bestuur voorgedragen kandidaten kunnen zich
melden). De Jong en Barendregt laten desgevraagd weten met genoegen vast te stellen
dat het bestuur hun amendementen onderschrijft.

1

Voorzitter Heruer vult aan dat daar waar in het HR nu nog Kascommissie staat
Financiële Commissie moet worden gelezen.
Gevraagd naar opmerkingen over het nieuwe HR geeft dhr. P. Terwen te kennen dat
hij bij een volgende wijziging graag vroegtijdig en preciezer wordt geïnformeerd.
Voorzitter Heruer zegt dit toe in de hoop en verwachting dat het HR de komende jaren
onaangeroerd blijft. Dhr. R. Smit pleit ervoor nog eens goed naar het gebruik van de
begrippen Kas- en Financiële Commissie te kijken. Naar zijn idee is een
Kascommissie net even iets anders dan een Financiële Commissie. Heruer verwijst
naar de terminologie die in de statuten wordt gehanteerd. En die is als zodanig
overgenomen. Een discussie over de twee begrippen wil de voorzitter op een zeker
moment nog wel eens voeren.
De vergadering stemt vervolgens in met het nieuwe HR, dat spoedig op de HVOL-site
zal verschijnen.
5. Jaarverslag
Voorzitter Heruer stelt het algemeen jaarverslag 2018 aan de orde. Dhr. G. Telkamp
noemt het verslag uitermate informatief. Hij had wel wat meer willen lezen over de
stedenbouwkundige kwaliteit van de stad. Zelf heeft hij ernstige twijfels bij de actuele
hoogbouwplannen in Leiden. Vicevoorzitter Kramer geeft als reactie dat juist veel
aandacht wordt geschonken aan stedenbouwkundige ontwikkelingen, maar dat de
ruimte in het jaarverslag nu eenmaal beperkt is. Hij verwijst naar de vele publicaties
op de site (met ook brieven aan de gemeente), verhalen in het kwartaalblad Oud
Leiden Nieuws en de maandelijkse digitale Nieuwsbrief. De HVOL etaleert zich
voortdurend, drukken Kramer en Heruer Telkamp op het hart.
Mevr. I. Moerman vraagt of voortaan kan worden voorkomen dat twee HVOLactiviteiten op een en dezelfde dag plaatsvinden. Voorzitter Heruer geeft aan dat dit
het afgelopen jaar gelukkig een uitzondering is geweest, maar onderschrijft dat een
herhaling niet gewenst is.
Dhr. W. IJdo spreekt waardering uit over het verslag, maar vindt wel dat de aandacht
voor de skyline van Leiden is ondergesneeuwd. De voorzitter, verwijzend ook naar
zijn eerdere antwoord aan dhr. Telkamp: “Het onderwerp hoogbouw ligt bij ons steeds
op tafel, met name bij onze commissies, daarvan kunt u echt verzekerd zijn.”
De voorzitter dankt daarop alle samenstellers waarna onder luid applaus de hamer valt
over het jaarverslag 2018.
Het jaarverslag 2019 zal, zo kondigt Heruer alvast aan, nog slechts op de site
verschijnen en alleen op aanvraag op papier worden verstrekt. Punt van besparing.
6. Financiële jaarstukken, verslag penningmeester, Financiële Commissie
Voorzitter Heruer vraagt of er opmerkingen zijn over het financieel jaarverslag 2018.
Dhr. A. Overgaag wil weten wat zoal onder materiële vaste activa moet worden
verstaan. Penningmeester Karremans legt uit dat hij met name aan de website moet
denken. Zij antwoordt dat de wijze van afschrijven (niet in één keer) is geschied in lijn
met de werkwijze van haar voorganger.
Karremans meldt dat het verlies waarmee het boekjaar is afgesloten 11.499 euro
bedraagt. “Desondanks staan we er goed voor”, verwijst zij naar het vermogen van de
vereniging. “Een extra bijdrage van de leden blijft niettemin gewenst zodat we
volgend jaar op een resultaat van 0 uitkomen.”
De penningmeester vraagt de leden om het verlies in mindering te mogen brengen op
het eigen vermogen en voorts om een bestemmingsreserve te benoemen van 260.000
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euro (Oud Leiden Prijs 5.000, website 10.000, boeken 7.000, ledenadministratie
3.000, jubileum 15.000, huisvesting 150.000 en continuïteit 70.000).
Dhr. de Jong (lid van de Financiële Commissie) vindt het - bij interruptie - verstandig
eerst het verslag van zijn commissie aan de orde te stellen, alvorens de
penningmeester haar betoog vervolgt. De voorzitter neemt dit advies over waarna
commissielid mevr. M. Moens het woord krijgt.
De Financiële Commissie heeft vastgesteld, zo kenschetst Moens, dat de balans per 31
december 2018 een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de vereniging
en dat de inkomsten en uitgaven in het boekjaar rechtmatig zijn verricht. Wel vraagt
de commissie in haar verslag aandacht voor de contributie-inning. Zij vertrouwt er
echter op dat die inning met de komst van een nieuw boekhoudpakket (met
ledenadministratie) beter beheersbaar wordt. Verder vraagt de commissie extra alert te
zijn op het waarborgen van de (bestemde) reserves en moedigt zij het bestuur aan om
de financiële registratie van de excursiecommissie integraal onderdeel te laten zijn van
de administratie van de HVOL. De commissie sluit haar verslag af met het advies aan
de leden om de penningmeester te dechargeren voor het over 2018 gevoerde
financieel beheer en het bestuur te dechargeren ten aanzien van het gevoerde
financieel beleid. De vergadering bekrachtigt dit voorstel onder luid applaus.
Ofschoon haar zittingstermijn nog niet is verstreken, maakt mevr. Moens in de
commissie plaats voor dhr. de Koning. Op deze wijze kan het schema van aftreden
dusdanig worden ingericht dat niet twee leden tegelijk plaats moeten maken. De
komst van De Koning - er zijn geen andere kandidaten - wordt met algemene
stemmen aanvaard.
Aangekomen bij de behandeling van de begroting 2019, stelt voorzitter Heruer vast
dat een aanpassing van de contributies niet zal worden voorgesteld. Het bestuur wil
graag vasthouden aan de huidige tarieven, ook om de drempel niet te verhogen.
Vervolgens herinnert de voorzitter de leden er wel aan wat ze allemaal voor hun geld
krijgen (o.a. gratis lezingen, het kwartaalblad Oud Leiden Nieuws, Leids Jaarboekje,
bijwonen diesviering, website en diverse incidentele voordelen). “Dat is nogal wat”,
stelt de voorzitter vast. Hij memoreert dat gezien het vermogen van de vereniging
(“wij zijn niet arm”), de aanschaf van een nieuwe ledenadministratie en door links en
rechts wat te bezuinigen - zo zijn de acceptgirokaarten afgeschaft - uiteindelijk is
besloten een verhoging van het lidmaatschapsgeld niet te agenderen. “Bovendien
dragen velen al meer af dan we vragen, letten we nog beter op het innen van de
centjes en doen we veel aan ledenwerving”. Daarbij rekent de voorzitter stilletjes ook
op werving door de leden zelf: “Elk lid is goed voor een nieuw lid”. En grappend:
“Kijkt u maar eens goed om u heen. Desnoods moet u uw kennissenkring eens wat
aanpassen”. Heruer wijst tevens op aantrekkelijke kanten van de ANBI-status die de
vereniging kent, juist ook bij (periodieke) schenkingen. In het eerstvolgende
kwartaalblad zal daar uitleg over volgen.
Penningmeester Karremans geeft als toelichting op de begroting 2019 dat deze
sluitend is op een resultaat van 0 (“ons target”), maar wel als taaktelling het
binnenhalen van nieuwe (bedrijfs)leden kent. Er volgen geen verdere vragen. Met al
het cijferwerk van de penningmeester wordt met applaus ingestemd.
7. Bestuurszaken
Voorzitter Heruer dankt met bloemen en mooie woorden aftredend bestuurslid Bleijie
voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging en met name ook voor zijn rol als
voorzitter van vereniging en later commissie Jan van Hout. Heruer prijst Bleijie onder
meer voor zijn inspanningen om ‘Jan van Hout’ op de juiste wijze onder te brengen bij
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HVOL-site. ”Want dat was wel een dingetje”, aldus Heruer die vaststelt “dat het
probleem daarmee nu gelukkig in een ernstige staat van oplossing verkeert”. Van
Bleijie zal door het bestuur op een later tijdstip nog nader afscheid worden genomen.
Zijn opvolger - dhr. J. de Vetten - wordt met algemene stemmen ingehuldigd. De
Vetten - de enige kandidaat - was als vrijwilliger het afgelopen jaar al actief voor de
HVOL met het op orde brengen van het archief. Het nieuwe bestuurslid stelt zich
tijdens de ALV kort voor. In Oud Leiden Nieuws presenteert hij zich nader.
Bestuurslid A. Brandenburg wordt voor een periode van vier jaar herbenoemd door de
ledenvergadering.
8. Wat verder ter tafel komt
- Heruer wijst op de vacature voorzitter van de Commissie Excursies. De huidige
voorzitter, dhr. Smit, vertrekt dit jaar.
- Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de HVOL gevraagd de regie te voeren
bij rondleidingen door het gemeenlandshuis aan de Breestraat. Rijnland wil het
gebouw vaker openstellen voor het publiek. Het HVOL-bestuur wil dat graag
oppakken. Heruer moedigt belangstellenden aan om zich te melden.
- Dhr. de Jong zou graag onder de vlag van zijn commissie Niet-beschermd erfgoed
een werkgroep formeren die zich gaat bezighouden met het in kaart brengen van
landschappelijke en ruimtelijke structuren met een cultuur-historische achtergrond
in en rond de stad. Zo’n werkgroep zou handen en voeten moeten geven aan dat
onderzoek. De Jong verwijst naar een recent verhaal in Oud Leiden Nieuws
waarin een en ander nader wordt toegelicht en roept degenen die interesse hebben
op dat bij hem kenbaar te maken.
- Dhr. Smit herhaalt zijn signaal om nog eens goed te kijken naar de begrippen Kasen Financiële Commissie om verwarring - o.m. bij het verlenen van decharge - te
voorkomen. Heruer kijkt naar de penningmeester en geeft de vergadering mee dat
zij zich daar nog eens over zal buigen.
9. Rondvraag
- Mevr. Moerman wijst op de discussie en vele publicaties over de Lakenhal en
Leidse werken die daar na de opening hoogstwaarschijnlijk ontbreken. Ook zij
breekt een lans voor een écht Leids museum en onderschrijft daarmee de door de
voorzitter al eerder uitgesproken wens om ergens in de stad zo’n museum te
openen. Heruer steunt haar betoog dan ook van harte en wil daar op een later
moment graag op terugkomen.
- Dhr. Terwen herinnert aan zijn oproep in een vorige ledenvergadering om in het
geweer te komen tegen het door menigeen verfoeide trapje bij de Morspoort. “Ik
heb het gevoel dat dit onderwerp in de mist is blijven hangen. Wat zijn de
wapenfeiten van het bestuur? Waarom geen hardere actie?” Een soortgelijk
ergernis leeft bij Terwen als het gaat “om die ellendige hoogbouw in Leiden, een
ramp voor het stedelijk aanzicht”. Voorzitter Heruer neemt de indruk weg dat er
iets is blijven hangen. Het bestuur heeft zeker niet stilgezeten op dit punt, aldus de
voorzitter, en onderschrijft zeer de ernst van de zaak. Vicevoorzitter Kramer vult
aan dat een basisfout ten grondslag ligt “aan alle ellende” m.b.t. de Morspoort: het
is gezien als onderdeel van het Singelpark en niet als monument en er is nooit een
omgevingsvergunning gevraagd. “Het is en blijft onacceptabel, ook uit
verkeerstechnisch oogpunt. We blijven het op de agenda zetten want het is te
treurig voor woorden wat daar is gebeurd.” Mevr. Moerman vult nog aan dat bij
de Morspoort voor deelnemers aan de Leiden Marathon altijd een tijdelijke
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hellingbaan wordt aangelegd. Zou er niet eens aan een permanente oplossing in
die vorm kunnen worden gedacht, luidt haar suggestie. Kramer antwoordt dat die
suggestie door het bestuur al meermalen aan de gemeente is voorgelegd.
- Dhr. M. Mentzel informeert hoe het staat met de wens van de HVOL om over een
eigen onderkomen te beschikken. Voorzitter Heruer laat weten dat daar nog altijd
hard aan wordt gewerkt. “We hadden een mooie optie, maar die is voor 80 procent
misgelopen. En het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Toch gloort er ook hoop
op iets anders”, aldus Heruer zonder verder in details te treden. Hij prijst - op dit
punt - het meedenken door de gemeente.
10. Sluiting
Om 20.40 uur dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering waarna Saskia Kuus (o.a. actief voor het Haags Historisch Museum) een
lezing houdt over de kleding op Rembrandts portretten met als titel ‘Van hetzelfde
laken een pak’.
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