
Verslag van de 44e Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging  "Oud 
Wassenaer", gehouden op donderdag 17 april 2008 in het NPB-gebouw, Lange Kerk-
dam 46 te Wassenaar. Het totale aantal aanwezige leden bedroeg 28. 
 
1.  Opening door de voorzitter. 
Nabij achten opent de voorzitter de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder ons 
erelid mevrouw Van Toor en wethouder Van der Lee, die kort te voren zijn portefeuille 
uitgebreid zag met de aandacht voor ‘monumenten’. Ook memoreert hij dat de gesteldheid 
van ons erelid Van der Marel zijn aanwezigheid helaas niet toestond. 
 
2.  Mededelingen. 
Op 31 mei zal de jaarlijkse dagexcursie plaatsvinden. Dit keer naar het Kasteel van Breda 
en later op de dag een vaartocht door de Biesbos. Ook kondigt de voorzitter een in het 
najaar te geven cursus aan inzake onderzoek naar de geschiedenis van Wassenaar. 
 
3. Ingekomen stukken. 
Berichten van verhindering werden ontvangen van dhr en mw Weijnen-Müller alsmede van 
dhr en mw Van Gogh. Afgezien hiervan kwamen er geen op de ALV betrekking hebbende 
stukken binnen. 
 
4. Vaststelling van de notulen van de 43e ALV van 17-04-2007.  
Er waren geen bemerkingen. Het verslag werd dan ook ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag over 2007, exclusief financiële gedeelte. 
Ook hier geen ander commentaar dan een blijk van waardering voor het verslag.  
 
6. Financiële jaarstukken.  
6.1 Rekening van baten en lasten over 2007 en de balans per 31-12-2007 
De penningmeester gaf een toelichting op de stukken en meldde dat als Algemene reserve 
abusievelijk een onjuist bedrag is vermeld. Het juiste bedrag is € 3.287,98. Speciale aan-
dacht kreeg het feit dat het uitgeversrestant van het boek ‘Actueel Verleden’ is overge-
nomen voor een bedrag van € 1.726. Dit leidde er toe dat een nadelig saldo ontstond, te 
weten van € 726,31. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door een toename van 
het boekenbezit. Dat bezit staat voor een fictief bedrag van € 1 op de balans. De inkoop-
waarde van de eind 2007 aanwezige voorraad bedroeg echter ca. € 3.240. De stukken 
leidden niet tot veel discussie. Wel bleek over het mogelijk voordeel van de aanschaf van 
de Actueel Verledens een tikkeltje verschillend te kunnen worden gedacht. 
 
6.2  Verslag van de Kascommissie en vaststelling van de onder 6.1 genoemde stukken. 
Ter vergadering werd door de heer De Bruijn het verslag van de Kascommissie voorge-
lezen en aan het bestuur overhandigd. Zij heeft de boekhouding geheel in orde bevonden 
en adviseert de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het financiële beheer over 
het boekjaar 2007.  
 
6.3 vaststelling van de onder 6.1 genoemde jaarstukken. 
Onder dankzegging aan de penningmeester werden de genoemde stukken vastgesteld. 
 
6.4 Décharge van de penningmeester en de overige bestuursleden. 
In overeenstemming met het advies van de Kascommissie vindt deze décharge plaats. 
 
6.5 Vaststelling van de begroting voor het jaar 2008. 
De begroting wordt zonder nadere discussie akkoord bevonden en vastgesteld. 
 
7. Benoeming van de leden van de Kascommissie voor het jaar 2008. 



De heer H.J. de Bruijn blijft lid van de Kascommissie. In de plaats van de heer F.H. 
Micklinghoff werd de heer H.J.J. Notenboom benoemd. Als reservelid werd nu benoemd de 
heer A.C.J. Straathof. 
 
8. Bestuursmutaties.  
Aftredend zijn dit jaar mevrouw T.H. Kast alsmede de heren E.M.Ch.M. Janson en A.J. 
Niphuis. Zij hebben zich bereid verklaard hun bestuurslidmaatschap voort te zetten en het 
bestuur stelde aan de ledenvergadering voor om hen voor een volgende bestuursperiode te 
benoemen. Zulks geschiedde met instemming der gehele vergadering. 
 
9. Rondvraag. 
Mevrouw Herrebout vraagt naar de kosten van de te geven cursus. Die zullen € 50 per per-
soon bedragen. De kosten van de dagexcursie zullen € 55 bedragen voor leden en € 60 voor 
introducé’s. De heer van Toor vraagt of Oud Wassenaer ook het boekje over Excelsior zou 
willen verkopen. Daar het echt over Wassenaar gaat, is dat zeker het geval. De heer 
Mooyman vraagt of Oud Wassenaer actief is in kwesties inzake het monumentenbeleid. De 
voorzitter merkt op dat dit meer een zaak is van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. 
Onze statuten leggen veel nadruk op “het bevorderen van kennis van de geschiedenis van 
Wassenaar” En het stelling nemen in procedures, staat daarmee al gauw op gespannen 
voet. Ten slotte uit ons erelid waardering voor de activiteiten van het bestuur  
 
10. Sluiting.  
Deze vond omstreeks 20.45 uur plaats onder dankzegging voor een ieders inbreng. 

 


