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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 oktober 2021 in de Sint Josephkerk. 
 
Aanwezig is het voltallige bestuur van de vereniging: Chris Batist (voorzitter), Jan van Heijningen 
(penningmeester), Jan Joop Veenman, Bernadette Wenneker en Eric Luiten (secretaris/notulist).  
Aantal bezoekers: 65 
 
1 Opening 

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering met een welkomstwoord. Hij bedankt het bestuur van 
de Sint Josephkerk dat wij te gast mogen zijn voor het houden van onze ledenvergadering. 
Er wordt een moment stilte genomen voor de leden en donateurs die in het afgelopen jaar zijn 
overleden. 
In 2020 Riet Klemann-Aveskamp, Fieke Smeele-van Vree, Otto Jongmans, Bea Huckriede-van der 

Laan, Agaath Holtkamp-Brabander en Jan Zwinkels. 
In 2021 Teus Hollaar-Roobol. 

 
2 Korte terugblik op 2020 

Door corona hebben wij weinig activiteiten kunnen ontwikkelen.  
Het maandelijks historisch spreekuur konden we na drie maanden niet meer houden. Er is wel gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om de Kaaskelder op afspraak te bezoeken. 
De tentoonstelling ‘Bedevaarten’ eindigde in februari en voor de vierde keer werd de natuurhistorische 
dorpswandeling in Kwintsheul gehouden. 
In oktober hebben we de oorlogspanelen die in gemeente Westland verspreid stonden in het Hofpark 
geplaatst als buitenexpositie en als aankondiging van de binnenexpositie in november 2021. 

 
3 Vaststelling notulen 2020 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
4 Financiën 

De penningmeester brengt het financieel overzicht aan de orde. Het jaar 2020 wordt met een kleine 
winst afgesloten. Positief is ook dat het ledenbestand gestaag blijft groeien. We hebben momenteel 139 
leden/donateurs en 17 sponsors. 
De financiële stukken zijn nagezien door de kascontrolecommissie, bestaande uit Ad van Holsteijn en 
Robert Krom. Robert bevestigt dat de boekhouding akkoord is bevonden waarna de Algemene 
Ledenvergadering decharge verleent aan het bestuur. 
Ad van Holsteijn verlaat de kascontrolecommissie. De nieuwe commissie bestaat nu uit Robert Krom en 
Hans van Veldhoven. Hans van Adrichem heeft zich bereid verklaard als reserve lid toe te treden. 

 
5 Vaststelling statutenwijziging 

De voorzitter geeft uitleg over de noodzaak tot vaststelling van de statuten. 
 De vereniging moet voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
 De in 2018 gekozen nieuwe naam ‘Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul’ wordt nu 

officieel vastgelegd. 
 De leden en donateurs worden gelijkgesteld omdat de bijdrage van donateurs niet meer 

kostendekkend is. Donateurs die hier niet in mee willen, kunnen contact opnemen met het bestuur. 
 Er is een aanvulling binnengekomen die al in overleg met de notaris zal worden meegenomen bij 

goedkeuring. Het gaat om de ontstentenis- en beletregeling. Wat moet er gebeuren als niemand van 
het bestuur nog besluiten kan nemen. Voorstel: dan berust het bestuur tijdelijk bij die personen die 
daartoe door de ALV worden aangewezen. 

De ALV gaat akkoord met de voorliggende statutenwijziging inclusief de voorgestelde verwerking van de 
ontstentenis- en beletregeling door de notaris. 
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6 Bestuursverkiezingen 
Dit jaar hebben we één aftredend bestuurslid die zich herkiesbaar stelt: Jan van Heijningen. De ALV 
stemt met applaus in met zijn herbenoeming. 

 
7 Vooruitblik op 2021-2022 

Het historisch spreekuur op de eerste zaterdag van de maand zal tot nader order worden uitgesteld. 
Sinds het begin van dit jaar is onze website vernieuwd. We hebben al een paar positieve reacties mogen 

ontvangen. 
Gelijk met de website is ook het Kwartaalbericht in een nieuw jasje gestoken. Het heeft nu dezelfde lay-

out als het Jaarverslag. Dit jaarverslag is geïntegreerd in het mei-nummer van het Kwartaalbericht. 
In mei zijn er wandelingen georganiseerd langs de oorlogspanelen in het Hofpark. 
Op de Dag van de Architectuur hebben wij de architectuurwandeling Jan van Beurden georganiseerd. 

Dit deden we in samenwerking met enkele nazaten van Jan en Irmgard Bomers en Stef Beune. 
Samen met het Westlands Museum hebben wij de tentoonstelling over Leendert Scheltema opgezet. 
Als vereniging hebben we weer meegewerkt aan de Open Monumentendag in de Hofboerderij. De groep 

ridders die daar hun kamp hadden opgeslagen waren een groot succes. 
Op diezelfde dag vond de onthulling plaats van de replica van een oude grenspaal in hartje Kwintsheul. 

De originele grenspaal is in het Westlands Museum te bewonderen. 
We houden van 30 oktober t/m 21 november de tentoonstelling ‘75 jaar vrijheid 2.0’. 
We werken mee aan het dorpsfeest Kwintsheul op zaterdag 18 december. 
Er wordt gedacht aan een fietstocht langs de huizen van de gemeentearchitect Jan van Beurden op de 

Dag van de Architectuur in 2022. 
Zodra corona het weer toelaat, pakken we de draad weer op voor wat betreft de Historische cafés en de 

natuurhistorische wandelingen. 
 
Piet Onings wordt in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet bij het rondbrengen van de 
Kwartaalberichten in een grote wijk. Het bedankje aan Piet staat symbool voor onze dank aan al onze 
vrijwilligers. 

 
8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 
Bij binnenkomst konden de bezoekers lootjes kopen. Na de vergadering volgt de trekking hiervan. De 
winnaars van een boek over Leendert Scheltema zijn: George Kester, Geert van Santen en Piet de Bruyn. 
 
Er volgt en lezing door Piet van der Valk: Het werk van architect Jan van Vliet. 
In een vlot tempo laat Piet ons meegenieten van zijn passie over architectuur, in dit geval van de huizen van 
Jan van Vliet. Aan de hand van veel archiefmateriaal en foto’s, wijst hij zijn toehoorders op de speciale 
kenmerken van deze architect. Je gaat door zijn verhaal anders naar de huizen kijken in het Westland. 
Als Piet klaar is, neemt kleinzoon Jan van Vliet het woord om ons, aan de hand van wat anekdotes, kennis te 
laten maken met de persoon Jan van Vliet, zijn opa. 
Namens alle aanwezigen wordt Piet door de voorzitter bedankt voor zijn inspirerende bijdrage. 
 
Eric Luiten, 4 november 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Luiten (notulist)      Chris Batist (voorzitter) 


