Verslag ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Leiden,
gehouden op maandag 28 september 2020 (via Zoom)
Aanwezig (bestuur): R. Heruer (voorzitter), G. Kramer (vicevoorzitter), M. Karremans
(penningmeester), E. Broesterhuizen, M. Hettinga, J. de Vetten, A. Brandenburg (secretaris)
Afwezig met kennisgeving: G. Veerman, J. Blom, A. Smits, W. Peltenburg, L. Tromp, M.
van Hoeken, M. Elsen, I. Moerman
Aantal aanwezige leden: 62
1. Opening
Voorzitter Rens Heruer opent kort na 20.00 uur de vergadering die onder bijzondere
omstandigheden plaatsheeft (vanwege Covid-19 via Zoom).
Als eerste staat de voorzitter stil bij het tragische overlijden van bestuurslid Tanneke
Schoonheim eind augustus. Hij omschrijft haar als ‘een aardig mens die grote
vakkennis koppelde aan een tomeloze energie’. De vergadering neemt daarna een
moment van stilte in acht. In de Hooglandse Kerk is op 30 oktober een
afscheidsbijeenkomst, via livestream te volgen.
De voorzitter constateert dat voldoende leden aanwezig zijn voor een Algemene
Ledenvergadering die besluiten kan nemen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter Heruer geeft aan dat de organisatiestructuur binnen de HVOL na intern
overleg enigszins is aangepast. Over die aanpassingen - met name een iets andere
indeling van commissies en gewijzigde taakverdeling binnen het bestuur - worden de
leden nog nader op te hoogte gesteld. Eerst zal met de voorzitters van de diverse
commissies worden gesproken.
3. Notulen ledenvergadering 2019
De notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2019 worden zonder opmerkingen
en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
4. Wijzigingen statuten
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met een nieuwe versie van de
statuten: ”Hier en daar zijn verfijningen aangebracht, zonder grootscheepse
ingewikkeldheden’’. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De leden gaan akkoord met
de wijzigingen. De nieuwe statuten worden geldig zodra de notaris ze heeft vastgelegd
en doorgevoerd.
5. Jaarverslag
Het Jaarverslag 2019 - voorzitter Heruer dankt degenen die daaraan hebben
meegewerkt - geeft geen aanleiding tot vragen en wordt daarmee vastgesteld.
6. Fin. jaarstukken, verslag penningmeester, Fin. Commissie
Penningmeester Marjo Karremans meldt dat de vereniging er in financieel opzicht
goed voorstaat. Het verenigingsjaar 2019 is nochtans afgesloten met een verlies van
4.208 euro. De penningmeester stelt voor om dit verlies in mindering te brengen op
het vrij besteedbaar vermogen, evenals een dotatie aan de bestemmingsreserve van
3.500 euro, een mutatie fonds op naam 18.434 euro en 11.076 euro kosten ten laste
van bestemmingsreserves, waardoor per saldo het vrij besteedbaar vermogen
vermindert met 15.066 euro in 2019.
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De HVOL telt een steeds groter aantal bedrijfsleden (inmiddels ruim veertig).
Daarnaast storten veel leden meer dan het formeel verlangde contributiebedrag.
Karremans is daar zeer verheugd over: “Die extra bijdragen worden in grote dank
aanvaard. Meer leden, bedrijfsleden en schenkingen blijven natuurlijk welkom’’.
Contributie-inkomsten leverden vorig jaar uiteindelijk zo’n 5.000 euro minder op dan
begroot. De penningmeester deelt mee dat na de verstuurde herinneringen - voor het
eerst in het bestaan van de vereniging - alsnog circa 7.000 euro over 2019 is
opgehaald in 2020. Deze baten zijn voorzichtigheidshalve niet verwerkt in de cijfers
van 2019, maar straks in die van 2020 terug te vinden.
Voorzitter Heruer leest daarop het verslag van de Financiële Commissie voor. Daarin
wordt vastgesteld dat de balans per 31 december 2019 een getrouw beeld geeft van de
vermogenspositie van de vereniging en dat de inkomsten en uitgaven in het boekjaar
rechtmatig zijn verricht. Een punt van aandacht blijft de inning van contributies, aldus
de opstellers van het verslag: Wim Peltenburg, Arie de Jong en Fred de Koning. Het
bijhouden van een standenregister per soort lid en het apart inboeken van extra
stortingen is een aan te bevelen controlemiddel, meent de commissie die zich verbaast
over het feit dat er in voorgaande jaren niet of onvoldoende is aangemaand.
Tevens adviseert de commissie dat, om niet constant in te teren op het vermogen, er
een sluitende begroting komt die ook in de loop van het jaar bewaakt wordt op
overschrijdingen. ”Bij overschrijdingen dient het bestuur maatregelen te nemen, tenzij
er zwaarwegende redenen zijn die overschrijdingen toe de staan’’.
De commissie sluit haar verslag af met het advies aan de leden om de penningmeester
te dechargeren voor het over 2019 gevoerde financieel beheer en het bestuur te
dechargeren ten aanzien van het gevoerde financieel beleid. De vergadering
bekrachtigt dit voorstel. In de Financiële Commissie maakt Peltenburg (moet statutair
aftreden) onder dankzegging plaats voor Louise Tromp. Met de komst van Tromp
stemt de vergadering volmondig in.
Voorzitter Heruer vraagt vervolgens aan de leden akkoord te gaan met het voorstel de
contributie per 2021 te verhogen met vijf euro: individuele leden van 20 naar 25 euro,
duoleden van 30 naar 35 euro. Terwijl jarenlang van een verhoging is afgezien, is dit
een helaas onvermijdelijk voorstel, aldus de voorzitter. Het optrekken van de
contributie is niet alleen nodig vanwege oplopende kosten, maar ook om nieuwe
initiatieven te kunnen financieren en meer zekerheden in te bouwen voor een gezonde
exploitatie. ”Wie met een oprechte blik naar de cijfers kijkt, zal begrijpen dat de
verhoging nuttig en noodzakelijk is’’, aldus Heruer. De aanwezige leden tonen begrip.
Met het voorstel de contributie per 2021 te verhogen wordt unaniem ingestemd.
7. Bestuurszaken
Heruer herinnert aan zijn vertrek als HVOL-voorzitter in 2021. Hij is blij dat met
Steven Engelsman een beoogd opvolger is gevonden waar het bestuur veel vertrouwen
in heeft. Engelsman krijgt met zijn aanstelling als ‘gewoon’ bestuurslid de kans om
zich warm te lopen. De ingelogde leden juichen zijn komst met duimpjes en
handgeklap toe. Tijdens de ALV in maart 2021 zal Engelsman formeel worden
voorgedragen als voorzitter.
Marjolein Hettinga, die vanwege haar drukke baan terugtreedt uit het bestuur, wordt
met bloemen en mooie woorden uitgezwaaid. De voorzitter prijst Hettinga onder
andere voor haar niet aflatende inzet bij de stappen die de HVOL de afgelopen jaren
heeft gezet in de digitale wereld. Het voorstel om Martin Hooymans te benoemen tot
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haar opvolger wordt met algemene stemmen aanvaard. Engelsman en Hooymans
geven staande het ‘zoomen’ aan veel zin te hebben in hun bestuursfunctie.
8. Wvttk en rondvraag
De podcast over ‘Leidse Onruststokers in het (verre) verleden’ wordt door Heruer
warm aanbevolen. De podcast is een gezamenlijk project van twee jonge historici
(Fenna IJtsma en Mariska van der Veen) en de HVOL. De serie van zes afleveringen
noemt Heruer een mooi voorbeeld van nieuwe initiateven die de vereniging recentelijk
heeft ontplooid. De eerste aflevering staat in het teken van Goeie Mie. Het is de
bedoeling dat na de lancering - daags na de ALV - om de veertien dagen een nieuwe
aflevering te beluisteren is via de HVOL-website.
Jan Hartstra vraagt zich tijdens de rondvraag af of het bestuur zich al heeft gebogen
over de opvolging van Tanneke Schoonheim. Daartoe is nog geen besluit genomen,
meldt de voorzitter. Hij verwacht dat eerst tijdens de ALV in maart 2021 een
kandidaat naar voren zal worden geschoven.
Liesbeth Brugman wil weten of de aanpassing van de organisatiestuur binnen de
HVOL, zoals de voorzitter eerder tijdens de vergadering aankondigde, tot het afstoten
van activiteiten kan leiden. Heruer verduidelijkt dat het vooral een nieuwe indeling
van commissies en andere taakverdeling binnen het bestuur betreft. ”Maar daarover
wordt eerst met de voorzitters van de verschillende commissies gesproken, waarna de
leden nader worden geïnformeerd’’, benadrukt de voorzitter.
9. Sluiting
Omstreeks 21.00 uur dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, wenst ze
een goede gezondheid toe in deze bijzondere tijden en sluit de vergadering waarna de
film ’24 uur Leiden’ wordt vertoond.
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