
Notulen van de Algemene  Ledenvergadering van het Genootschap Oud-Westland 

Datum: 10 februari 2021 Locatie:  Webinar onder gastheerschap van Jan Maat 

1. Opening 

De voorzitter heet alle leden die via de toegestuurde link op computer of tablet hebben 

ingeschakeld van harte welkom en doet kort verslag van de activiteiten van het genootschap in 

het afgelopen jaar. Bijzonder waren de vernieuwing van de website en de herdruk van het boek 

Westlandse Buitenplaatsen. De voorzitter dankt allen die hieraan hun steentje hebben 

bijgedragen. 

Nieuw zijn de acties in verband met erfgoedbescherming. Het R.K. kerkhof aan de Dijkweg in 

Naaldwijk acht het bestuur beschermwaardig. Ook het voorkomen van hoogbouw op de plaats 

van de voormalige pastorie De Harmonie vindt het bestuur belangrijk. Dit om het historische 

dorpsgezicht te beschermen. De Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk heeft een actie 

gestart en het bestuur van het genootschap steunt deze actie van harte. De leden zal de 

mogelijkheid worden geboden hierin mee te gaan. Zij ontvangen hiervoor een mail. 

Door Covid-19 konden de lezingen niet op de gewone manier plaatsvinden. Na ingang van de 

intelligente lockdown konden de leden nog twee mooie lezingen volgen via webinars. En ook de 

uitreiking van de Oud-Westlandprijs kon op deze manier toch doorgang vinden. 

 Na deze terugblik presenteert de voorzitter digitaal de agenda voor de vergadering.  

 

2. A. Notulen van de jaarvergaderingen van 11 februari. en 4 maart 2020.  

 Vaststellen van de jaarstukken van 2019 en de begroting van 2020 

 De benoeming van dhr. Wim de Graaf als lid van de kascommissie. 

 Het uitschrijven van een tweede ledenvergadering, noodzakelijk in verband met de 

voorgestelde statutenwijziging. 

B. Notulen van de jaarvergaderingen van 4 maart 2020.  

 Vaststellen van de wijziging der statuten. 

Door middel van een poll kunnen de leden aangeven of ze instemmen met de verslagen van 

beide vergaderingen. De leden zijn allen akkoord en hiermee zijn de verslagen vastgesteld.  

 

3. Jaarrekening 2020 van de penningmeester . 

 Penningmeester Ad Moor geeft een toelichting op de voorlopige jaarrekening van 2020, 
die gevoegd was bij de uitnodiging voor deze vergadering. Deze is voorlopig omdat de 
kascommissie nog geen controle kon uitvoeren vanwege de coronamaatregelen. 

 Controle door de kascommissie zal volgen zodra dit weer mogelijk is. Na de controle 
zullen de leden van hun bevindingen in kennis worden gesteld. 

 Als nieuw lid voor de kascommissie meldt zich dhr. Wim van Os. Zodra de controle van de 
jaarrekening 2020 is uitgevoerd, zal afscheid worden genomen van dhr. Anne Henstra en 
zal hij worden opgevolgd door dhr. Van Os. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de voorlopige jaarrekening. Via een poll laat 98% van de  
leden weten akkoord te zijn afhankelijk van de bevindingen van de kascommissie. Een lid is wel 
akkoord met de inhoud, maar vraagt zich af of uitstel van de kascontrole statutair geoorloofd is. 
Er is volgens de statuten geen termijn gesteld voor de kascontrole. 

 
4. Vaststelling begroting 2021. 



Dhr. Moor geeft een toelichting op de begroting voor 2021. Via een poll toont 98% van de 
vergadering zich akkoord . Hiermee wordt de begroting vastgesteld. 
 

5. Bestuurszaken. 
Dit jaar zijn aftredend de bestuursleden Harry Groenewegen, Ad Moor, Aad Vermeer, Frank 

de Klerk en Liduin Badoux. Zij stellen zich allen beschikbaar voor herverkiezing voor de 

periode van 4 jaar, m.u.v. AM en LB die voorlopig de uitdaging voor 2 jaar willen aangaan. De 

voorzitter vraagt de vergadering  via een poll aan te geven of men akkoord is met de 

voorgestelde verlenging van aanstellingen. Alle leden reageren positief. 

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

  
De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan dr. Jaap de Bruijn voor zijn lezing over 
Erfdochters in de geschiedenis van het Westland. 
 
J. Maat, voorzitter   L. Badoux-Grootscholten, secretaris 

 


