Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Oud Leiden,
gehouden op woensdag 24 maart 2021 (online)

Aanwezig (bestuur): Rens Heruer (voorzitter), Gerard Kramer (vicevoorzitter), Marjo
Karremans (penningmeester), Emil Broesterhuizen, Jan de Vetten, Steven Engelsman,
Martin Hooymans, Adriaan Brandenburg (secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Ingrid Moerman en John van Ruiten
Aantal aanwezige leden: 92
1. Opening
Voorzitter Heruer opent kort na 19.30 uur de vergadering die vanwege Covid-19 voor
de tweede keer in de geschiedenis van de HVOL online plaatsheeft. Het is tevens de
laatste vergadering van Heruer en Kramer als respectievelijk voorzitter en
vicevoorzitter. De twee bestuursleden treden om statutaire redenen af.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Heruer kondigt aan dat de Dies op zaterdag 30 oktober plaatsheeft in de Hooglandse
Kerk. Bij wijze van uitzondering niet op de eerste zaterdag van november.
3. Notulen ledenvergadering 2020
De notulen van de ledenvergadering van 28 september 2020 worden zonder
opmerkingen en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2020
Het Jaarverslag 2020 geeft geen aanleiding tot vragen en wordt daarmee vastgesteld.
De voorzitter dankt al degenen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen.
5. Fin. jaarstukken, verslag penningmeester, Fin. Commissie
De HVOL staat er financieel nog steeds goed voor, aldus penningmeester Marjo
Karremans in een toelichting op de cijfers. Het verenigingsjaar 2020 sluit af met een
kleine winst ad EUR 1.665 (2019 verlies ad EUR 4.208). Aan de leden wordt
voorgesteld om de winst toe te voegen aan het eigen vermogen: voor EUR 1.089 aan
het vrij besteedbaar vermogen en het restant voor EUR 576 te muteren op de
bestemmingsreserve; te weten de bestemmingsreserve website en een dotatie
bestemmingsreserve boeken en bestemmingsreserve nieuwe evenementen. Het totale
vermogen van de vereniging bedraagt thans EUR 318.390.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020, worden veroorzaakt
door de impact van corona enerzijds en EUR 14.000 meer contributie opbrengsten
anderzijds. Dankzij het verhogen van de contributie en het keurige betalingsgedrag
van de leden, was het eenvoudiger de begroting 2021 sluitend te krijgen, aldus
Karremans. ’’Maar we moeten rekening blijven houden met extra kosten vanwege
corona’’, voegt zij daaraan toe. De penningmeester roept de vergadering dan ook op
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mee te helpen bij het werven van nieuwe (bedrijfsleden)leden, waarbij schenkingen
altijd welkom zijn.
Miep Smitsloo vraagt zich af waarom corona tot extra kosten leidt. De
penningmeester legt uit dat behalve uitgaven voor bijvoorbeeld onlinelezingen, vorig
jaar vanwege Covid-19 is gekozen voor het verspreiden van de Jaarboekjes via
PostNL. Een flinke kostenpost die ook in 2021 wordt verwacht.
Voorzitter Heruer leest daarop het verslag van de Financiële Commissie voor. De
commissie komt op grond van de verkregen informatie tot de bevinding dat geen
onjuistheden zijn geconstateerd, dat de balans per 31 december 2020 een juist beeld
geeft van de samenstelling van het vermogen en dat de staat van baten en lasten een
juiste verantwoording van het behaalde resultaat is. De commissie adviseert in haar
verslag om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financieel beheer en
het bestuur te dechargeren ten aanzien van het gevoerde financieel beleid. Aansluitend
brengt de commissie enkele kanttekeningen en adviezen onder de aandacht. Zo is de
commissie verheugd dat de acties om de contributie-inning op orde te krijgen resultaat
hebben gesorteerd. Dat verdient een compliment, aldus de commissie die vraagt die
verbetering een vervolg te geven. Ook ziet zij het komende jaar graag een bredere
toelichting op onderdelen van de cijfers en stelt de driekoppige commissie (Louise
Tromp, Fred de Koning en Arie de Jong) voor om fondsen op naam een impuls te
geven. Daarmee wordt rechtgedaan aan de intenties van de schenkers. De commissie
vindt het geen goede zaak om nieuwe beleidsinitiatieven vanuit een balanspost te
financieren. Het verdient de voorkeur deze uit reguliere begrotingsposten te
bekostigen.
Heruer vraagt de vergadering daarop of zij zich kan vinden in de toelichting van de
penningmeester en het verslag van de Financiële Commissie. Hetgeen het geval is.
In de Financiële Commissie maakt De Jong (moet statutair aftreden) onder
dankzegging voor het vele goede werk plaats voor Wim Laman. Met zijn komst stemt
de vergadering unaniem in. Laman kondigt aan ‘zijn werk net zo goed te willen doen
als zijn voorganger’.
6. Bestuurszaken
Met het (statutaire) vertrek van Kramer ligt het voorstel op tafel om Jan-Jaap de Haan
te benoemen tot zijn opvolger. De vergadering stemt bij acclamatie in. De Haan zal
ook Kramers rol als voorzitter van de Commissie Historisch Karakter van de Stad
overnemen. In een korte reactie belooft De Haan zich ten volle te zullen inzetten voor
de vereniging en daarmee behoud van erfgoed in Leiden.
Ook Marleen Hogendoorn wordt ingehuldigd al nieuw bestuurslid. Zij neemt de plek
in van Tanneke Schoonheim die in 2020 plotseling kwam te overlijden. Evenals De
Haan laat ook Hogendoorn weten vereerd te zijn met de algemene instemming door de
vergadering. Zij hoopt, mede in haar rol als voorzitter van de Commissie
Communicatie, haar steentje te kunnen bijdragen aan het werk van de vereniging en
wijst alvast op een nieuw initiatief: de HVOL is nu ook op Instagram te vinden.
Heruer noemt het plezierig dat met de benoeming van De Haan en Hogendoorn een
jongere generatie een plek vindt binnen het bestuur.
In het kader van de bestuurswisselingen vraag Heruer tot slot in te stemmen met de
benoeming van Steven Engelsman tot zijn opvolger. Ook die belangwekkende
wisseling van de wacht wordt door de ALV met algemene stemmen en zichtbaar luid
applaus begroet.
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7. Installatie nieuwe voorzitter
Onder toeziend oog van een kleine honderd (online)deelnemers aan de ALV draagt
Heruer letterlijk en figuurlijk de voorzittershamer over aan Engelsman. De nieuwe
voorzitter dankt vervolgens de leden voor het vertrouwen dat in hem is gesteld. Een
nadere kennismaking volgt wat hem betreft tijdens de Dies op zaterdag 30 oktober in
de Hooglandse Kerk wanneer we corona hopelijk in bedwang hebben. Engelsman
dankt Heruer en Kramer voor het goede werk dat zij hebben verricht. ‘’Het wordt nog
een hele kluif dat te evenaren’’. Tijdens de Dies wil hij de twee scheidende
bestuursleden extra in het zonnetje zetten. En dat geldt, aldus Engelsman, ook voor
Rudi van Maanen en Lenie Witkam-Van der Hoek die na een reeks van jaren afscheid
nemen als respectievelijk voorzitter en secretaris van de Commissie Jaarboekje.
8. Wvttk
Onder het agendapunt ‘Wat verder ter tafel komt’ vraagt Engelsman in zijn nieuwe rol
als voorzitter aan Heruer en Kramer de Zoomvergadering voor een enkel moment te
verlaten. Engelsman verzoekt de ALV daarop om - na het voorlezen van de vele
verdiensten van het tweetal - beide vertrekkende bestuursleden te benoemen tot erelid
van de vereniging. Met dit voorstel wordt bij acclamatie en met handgeklap en vele
duimpjes omhoog volmondig ingestemd. Tijdens de Dies hoopt Engelsman de
feestelijkheden rond de benoemingen ‘coronavrij’ voort te zetten.
Een zichtbaar vereerde Heruer dankt daarop mede namens Kramer (die wegens
medische omstandigheden de vergadering slechts deels kan bijwonen) de aanwezige
leden voor de toekenning en daarmee het vertrouwen. Heruer zwaait voorts het
bestuur en de commissieleden lof toe voor alle goede jaren en betrekt daar met name
ook de vele externe partners bij. ’’Die externe contacten waren soms ook spannend en
prikkelend, maar dat neemt onze positie nu eenmaal met zich mee’’, aldus Heruer die
afsluitend de stad Leiden dankt ‘als inspiratiebron voor ons allemaal’.
9. Rondvraag
Hans van Ulden wil graag weten hoe het staat met de zoektocht van het bestuur naar
een eigen onderkomen. Zijn commissie (Beeldbank) zit dringend verlegen om een
passende thuisbasis. Heruer meldt dat de huisvesting een hoge prioriteit heeft maar
dat het een ‘kauwgomachtig proces’ is. Ook met tegenvallers. Niettemin hoopt Heruer
- de scheidend voorzitter is namens het bestuur gevraagd huisvestingszaken te blijven
behartigen - op zo kort mogelijke termijn met meer concrete informatie te komen.
Het HVOL-bestuur geeft hoge prioriteit aan het vinden van een passend honk, zo
wordt onderstreept.
Ferdinand Ketel wil graag weten wanneer verhoging van de contributie aan bod komt
tijdens de vergadering. Steven Engelsman geeft aan dat daartoe tijdens de vorige ALV
in september 2020 al een besluit is genomen op basis van toentertijd voorliggende
stukken.
Hein Hoogeveen is ongelukkig met het schrappen van busreizen door de Commissie
Excursies. Hij is eveneens niet tevreden met de hele gang van zaken rond het optuigen
van een nieuwe excursiecommissie, ook in procedurele zin. Hoogeveen krijgt bijval
van Rob Smit, voormalig voorzitter van die commissie. Smit stelt vast dat hij voor
een voldongen feit is gesteld bij de besluitvorming. Emil Broesterhuizen (bestuurslid)
erkent in een reactie dat de hele gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient,
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maar spreekt met klem tegen dat er geen gesprekken zijn geweest. Hij onderstreept
nog eens dat de commissie ook niet is opgeheven maar in een andere constellatie een
vervolg heeft gekregen. Engelsman adviseert Hoogeveen en Smit hun grieven op
papier te zetten en naar hem persoonlijk op te sturen. [Standpunten zijn inmiddels per
brief en e-mail uitgewisseld en door de nieuwe voorzitter afgehandeld.]
Er zijn geen verdere vragen, wel is nog een compliment binnengekomen aan het adres
van Gerard Kramer voor zijn rol in de discussie over het terras bij Annie’s.
10. Sluiting
Omstreeks 20.15 uur sluit Engelsman de vergadering waarna na een korte pauze Ward
Hoskens een lezing houdt over 900 jaar Pieterskerk.
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