
Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Oud-Westland van 11 febr. 2020 

(locatie De Hoeksteen Maasdijk) 

 

1. Opening. 
Voorzitter J. Maat opent de vergadering met een woord van welkom aan de leden en de 

beide sprekers.  

Hij vertelt dat het bestuur heeft besloten tot een herdruk van het boek Buitenplaatsen in het 

Westland. Het boek is uitverkocht en er is vanwege de Ithakaprijs de verplichting om het 

nog minstens een jaar beschikbaar te hebben. In oktober zal het weer te koop zijn.  

Dhr. Maat kondigt aan dat dit jaar de Oud-Westlandprijs weer zal worden uitgereikt. Een 

oproep tot het insturen van kandidaten zal binnenkort worden gedaan.  

Het bestuur vraagt leden hun e-mailadres beschikbaar te stellen voor gebruik door het 

Genootschap. 

Het Genootschap is sinds kort actief op de social media facebook en twitter. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering 12 febr. 2019.  

 Vaststelling jaarstukken 2018 en begroting 2019 

 Benoeming lid kascie, de heer Anne Henstra 
Er zijn geen vragen of opmerkingen van de aanwezige leden. 

3. Jaarrekening 2019 van de penningmeester. 

 Penningmeester de heer A. Moor geeft toelichting op de jaarrekening 2019, die was 
gevoegd bij de uitnodiging voor deze jaarvergadering.  

 Verslag van de kascommissie. 
De heer J.E.C. Zuijderwijk verklaart dat de commissie alle bescheiden van de 

penningmeester heeft gecontroleerd en deze zeer verzorgd heeft bevonden. Het is 

de commissie opgevallen dat veel leden een extra bedrag doneren. De kascie 

spreekt de waardering uit voor de nauwgezetheid van het werk van de 

penningmeester en stelt dan ook voor de penningmeester décharge te verlenen.   

De voorzitter dankt de heren J.E.C. Zuijderwijk en A. Henstra  voor hun 

werkzaamheden. 

 De vergadering stemt in met de jaarrekening en verleent het bestuur décharge over 
het financieel beheer en het gevoerde beleid. 

 Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie. 
De heer J.E.C. Zuijderwijk wordt als aftredend lid van de kascommissie opgevolgd 

door de heer Wim de Graaf.  

 

4. Vaststelling begroting 2020: 
Dhr. Moor geeft een toelichting op de begroting voor 2020 die een positief resultaat laat 
zien. Dit is vooral bereikt door het winnen van de Ithakaprijs en door de Raboclubsupport. 
De begroting geeft geen aanleiding tot vragen en wordt hiermee vastgesteld. 
 

5. Wijziging van de statuten: 
De wijziging van punt 1 Artikel 2 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
Dit is anders bij de wijziging van punt 2 Artikel 4 lid 1 de doelstelling. De voorzitter geeft aan 
dat de historische verenigingen van Midden-Delfland bezwaar hadden tegen opname van 



hun gebied in de doelstelling van het Genootschap en dat dit dan ook is verwijderd. Hoek 
van Holland wil wel vermeld worden in de doelstelling, omdat in het verleden bleek dat hulp 
van het genootschap niet mogelijk is zonder dit gebied in de doelstelling op te nemen. 
Verschillende leden merkten op dat Midden-Delfland wel bij het gebied van het ‘oude 
Westland’ hoorde. Er werd voorgesteld deze term te gebruiken of te spreken over ‘Westland 
in zijn historische context’. Ook werd nog de toevoeging voorgesteld ‘in samenwerking met 
besturen van andere verenigingen’. De voorzitter geeft aan er geen punt van te hebben 
willen maken en niet de indruk wil wekken aan ‘landjepik’ te doen. Met een eerder overleg 
had wellicht deze kwestie voorkomen kunnen worden. Het bestuur zal zich buigen over de 
uiteindelijke bewoording op basis van de gedane suggesties. 
De wijziging van punt 2 Artikel 4 lid 2 geeft het Genootschap de mogelijkheid sterker te 
staan tegenover overheden en zo beter de belangen te kunnen behartigen van het culturele 
erfgoed van de streek.  
De wijziging van de Artikelen 13 lid 5 en Artikel 20 lid 3 geven geen aanleiding tot 
opmerkingen. De voorzitter kondigt aan dat op 4 maart in het Westlands Museum een extra 
Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden om over de statutenwijziging te 
stemmen. 
 

6. Bestuurszaken: 
  Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen. In 2021 zullen enkele bestuursleden aftredend zijn. 
 

7. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en hiermee wordt het huishoudelijk 
gedeelte afgesloten. 
 

De voorzitter gaf hierna het woord aan de heer Tim de Ridder om zijn voordracht over Grafelijke 
hoven in Holland aan te vangen. 
 


