
Notulen van de extra Algemene  Ledenvergadering van het Genootschap Oud-Westland 

Datum: 4 maart 2020 Locatie:  Westlands Museum 

1. Opening 

De voorzitter heet de twintig aanwezige leden van harte welkom en presenteert digitaal de agenda 

voor de vergadering. De bijeenkomst is bedoeld om de op 11 februari voorgestelde statutenwijziging 

ter stemming te brengen.  

2. Statutenwijziging 

De wijziging van Artikel 2 over de plaats waar het Genootschap zetelt, geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen. 

Artikel 4, lid 1 waarin het doelgebied wordt beschreven, doet ook nu de vingers omhoog gaan. De 

belangrijkste vraag is wat onder Het Westland moet worden verstaan en wat de juridische kracht is 

van de voorgestelde wijziging richting politiek en overheden. Vanuit de historische verenigingen van 

Schipluiden en Maasland is bezwaar gemaakt tegen het opnemen van Midden-Delfland in het 

doelgebied en daarom heeft het bestuur dit gebied verwijderd uit de doelstelling. Hoek van Holland, 

dat al in 1914 dus voor de oprichting van het Genootschap Oud-Westland, tot Rotterdam ging 

behoren, is apart vermeld in de voorgestelde wijziging. De historische vereniging van Hoek van 

Holland is hier ook voorstander van. 

Dhr. G. van Gaalen vraagt wat het Genootschap onder ‘Het Westland’ verstaat. 

Als gekeken wordt naar de definitie van Het Westland bij Wikipedia zouden Schipluiden en Maasland 

wel binnen Het Westland vallen. Dhr. A. van Uffelen reikt de definitie aan van Alexander Antonius 

Adriaan Verbraeck  in zijn academisch proefschrift uit 1933 waarin Maasland genoemd wordt als een 

van de bijbehorende dorpen. Van Uffelen is een voorstander van het noemen van alle dorpen, dus 

ook Maasland. Dhr. L. Valstar raadt dit ernstig af, omdat het niet de bedoeling kan zijn andere 

verenigingen tegen zich in het harnas te jagen. Samenwerken en goede relaties vindt hij van belang. 

Dhr. P. Vijverberg stelt voor de term ‘Westambachten van Delfland’ te gebruiken, omdat dit een term 

is die vanuit de overheid is ontstaan. Dhr. Kuivenhoven stelt voor een jurist hiernaar te laten kijken. 

Mevr. C. Persoon geeft aan dat gratis advies kan worden ingewonnen bij de bestuurdersbank 

Westland van Vitis. De voorzitter belooft juridisch advies in te winnen.  

 

Op de vraag of in Artikel 4, lid 2 naast politiek en overheden ook bedrijven en maatschappelijke 

organisaties zouden moeten worden vermeld, geeft dhr. Maat aan dat er altijd bij de overheid moet 

worden aangeklopt voor het verstrekken van vergunningen. 

Hij maakt bovendien duidelijk dat indien het nodig zou zijn een rechtszaak te beginnen daarvoor 

toestemming van de ALV noodzakelijk is.  

De wijziging van Artikel 13, lid 5 betreft de financiële armslag die het Genootschap heeft. Al jarenlang 

is er niet volgens de huidige statuten gewerkt. De voorgestelde wijziging is volgens die gangbare 

praktijk. 

De wijziging van Artikel 20, lid 3 is nodig om te voorkomen dat extra ledenvergaderingen nodig zijn 

om besluiten te nemen. De angst dat een heel klein aantal beslist is juist verminderd als voor 



besluiten geen tweederde van het totale aantal ledenaantal vereist zijn. Een normale bijeenkomst 

inclusief een lezing is dan gerechtigd te beslissen. 

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om aan te geven of men akkoord is met de voorgestelde 

wijzigingen. Er blijkt unanieme instemming, met wel de restrictie dat juridisch advies moet worden 

ingewonnen. 

Dhr. Maat geeft aan wat het programma voor de komende tijd zal zijn. Ook meldt hij dat de leden 

een schrijven ontvangen over de Oud-Westlandprijs. En hij beveelt het gebruik van social media aan 

voor het verspreiden van het programma van het Genootschap. 

3. Rondvraag 

Mevr. Persoon vraagt hoe het is gesteld met de privacyregels bij het Genootschap. Dhr. Valstar meldt 

dat die op de website te vinden zijn. 

Op haar vaag wie bepaalt wat er in het Jaarboek wordt opgenomen kan dhr. Van Gaalen duidelijk 

zijn. Dat bepaalt de redactie. 

Dhr. Van Uffelen zou graag een apart mailadres van het Genootschap zien. 

Dhr. Van Zanten vraagt of een ledenraad nuttig zou zijn. Dhr. Maat geeft aan dat het bestuur nu al 

advies kan inwinnen bij bijv. de boekencommissie en de redactie. Oprichten van een ledenraad kan 

overwogen worden. 

Dhr. Vijverberg complimenteert het oude bestuur en dhr. De Vreede bedankt het nieuwe bestuur. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 

 


