
 

1 

 
Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Oud-Westland van 16 febr. 2022 

webinar 

 
1. Opening. 

Voorzitter Jan Maat opent de vergadering met een welkom aan de leden. Dat opnieuw gekozen is 

voor een webinar leek het bestuur nog veiliger voor iedereen. Er hebben 59 leden ingelogd voor 

de vergadering en lezing.  

Dhr. Maat blikt vervolgens terug op de activiteiten van het genootschap in 2021. 

Hierna krijgt dhr. Frank de Klerk het woord om te vertellen welke acties zijn ondernomen door 

de Werkgroep Erfgoedbescherming Westland. 

In 2021 heeft het Genootschap Oud-Westland met de historische verenigingen deelgenomen aan 

de Werkgroep Erfgoedbescherming. Het GOW zorgde voor het voorzitterschap en het 

secretariaat. De werkgroep kwam driemaal via zoom bij elkaar. Twee keer nam wethouder Piet 

Vreugdenhil van cultuur deel aan het overleg. Doel is om tot een regelmatig, structureel overleg 

tussen het gemeentebestuur en de werkgroep te komen. 

De gesprekken concentreerden zich op het plaatsen van informatiebordjes bij gemeentelijke 

monumenten, inventariseren van tuinbouwerfgoed en zorg om bedreigde  monumenten.  

De leden van de werkgroep spannen zich ook in voor het behoud van bedreigde monumenten 

zoals de Aloysiusschool in Monster, de veiling in Kwintsheul en de RK begraafplaats in 

Naaldwijk. 

De inzet voor het behoud van monumenten is des te meer nodig omdat er in Nederland binnen 

tien jaar een miljoen huizen moet worden gebouwd waarvan meer dan 6000 in het Westland. Dat 

brengt risico’s van verdichting en hoogbouw in de kernen met zich mee, waardoor monumentale 

waarden in de knel dreigen te komen. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering  10 februari 2021.  

• Vaststelling jaarstukken 2020 en begroting 2021 

• Benoeming lid kascie, de heer W.P.M. van Os 

Via een poll worden de notulen unaniem akkoord verklaard. 

 

3. Jaarrekening 2021 van de penningmeester. 

• Penningmeester de heer A. Moor meldt allereerst dat de jaarrekening van 2020 intussen 

is gecontroleerd door de toenmalige kascommissie bestaande uit de heren Henstra en De 

Graaf. Daarna geeft hij een toelichting op de jaarrekening 2021, die was gevoegd bij de 

uitnodiging voor deze jaarvergadering. Hij geeft aan dat het nadelig verkoopresultaat 

van het boek Buitenplaatsen in het Westland (Euro 1.826) ten laste van het Algemeen 

boekenfonds zal komen. Van het dan resterende batig saldo zal een percentage van 75% 

ten gunste van het Algemeen boekenfonds komen.  De overige 25% zal aan de 

Algemene reserve worden toegevoegd. Het uitgeven van boeken blijft belangrijk voor 

het verspreiden van kennis over de geschiedenis van het Westland. Een tweede druk van  

Buitenplaatsen in het Westland was door het toekennen van de Ithakaprijs noodzakelijk, 

omdat de prijstoekenning onder andere als voorwaarde heeft dat het boek nog een jaar na 

de prijstoekenning beschikbaar moet zijn en de eerste druk van het boek inmiddels was 

uitverkocht. De verkoop van de tweede druk heeft echter veel hinder ondervonden van 

de coronamaatregelen. Overigens is het voornaamste doel van het Genootschap bij het 

uitbrengen van dergelijke boeken allereerst om de geschiedenis van het Westland onder 

brede aandacht te brengen. Commerciële overwegingen vormen dan ook niet het 

hoofdmotief. 
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• Verslag van de kascommissie. 

De heer W. van Os verklaart dat de commissie alle bescheiden van de penningmeester 

heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. De kascommissie spreekt waardering uit 

voor de nauwgezetheid van het werk van de penningmeester.  

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun 

werkzaamheden. 

• De vergadering stemt via een poll 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 De Graaf wordt als aftredend lid van de kascommissie bedankt en dhr. Maat 

stelt mevrouw Ineke Leerdam-Groenewegen voor als nieuw lid van de kascie. De 

vergadering stemt via een poll in met haar benoeming. 

 

4. Vaststelling begroting 2022. 

Dhr. Moor geeft een toelichting op de begroting voor 2022. Er zijn geen bijzondere afwijkingen 

van baten en lasten ten opzichte van voorgaand jaar te melden.  De begroting geeft geen 

aanleiding tot vragen en wordt via een poll vastgesteld.  

 

5. Bestuurszaken: 

Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen. De voorzitter bedankt de bestuursleden namens de 

vergadering voor hun inzet. Ook richt hij een woord van dank aan de vrijwilligers die hun 

steentje hebben bijgedragen. 

 

6. Rondvraag. 

Via de Q&A-functie konden vragen worden gesteld. Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 

Hiermee wordt het huishoudelijk gedeelte afgesloten. 

 

De voorzitter introduceert na een korte pauze  dr. Laura Kooistra en geeft haar het woord voor haar lezing 

met als titel ‘Van oerrund tot kardoen. Verhalen achter maaltijden uit ons verleden.’ 
 

Secretaris, Liduin Badoux-Grootscholten 


