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Het bestuur: 

 
Bestaande uit: Eric Prince ( voorzitter), Jasper de Jong (penningmeester), Jos 

van Bourgondiën ( Archiveren/educatie), Henk Schaap ( Genealogie/ ICT) en 
Helmi Beijsens ( secretaris ). 

 
Het bestuur is in 2020 9 keer in een vergadering bijeengeweest. Door de 
coronamaatregels is er geen ALV geweest. Het bestuur had gedacht dit online te 

doen, maar dat gaf weer de nodige uitdagingen met het stemmen enz. 
Afgesproken wordt om zo lang als mogelijk te wachten met het houden van een 

ALV, zonder dat dit juridische gevolgen heeft. Zodra we in de gelegenheid zijn 
om weer fysiek bij elkaar te komen wordt een vergadering belegd. 
 

De notulen in vogelvlucht….. 
 

Op 9 januari is het jaar in gebruik genomen tijdens de Nieuwjaarsreceptie, door 
wethouder Jeanet van der Laan en is tevens het LTR (Lisser Tijd Reis) project in 
gebruik genomen. 

 
In de maand januari zijn 3 jongens van het Fiorettiecollege hier uit Lisse bij ons 

op bezoek geweest. Zij wilde met onze vereniging een project op school maken. 
Henk heeft de jongens begeleid en het was leuk om met jongelui op een andere 
manier bezig te zijn. Zij zullen ons een aanbeveling doen, aangaande het 

verhogen van onze leden aantal. 
 

Dat er een Mediagroep is opgericht wordt als zeer positief ervaren. Er wordt door 
Simon van Dijk als een razende foto’s gescand voor LTR. Deen zal de teksten 

opnieuw bekijken. Helaas de boeken moeten opnieuw genummerd worden door 
Jos en Leen. 
 

Er is besloten om lid te worden van enkele genealogische website, zoals 
gevraagd is door de genealogie groep. E.e.a. zal nog nader bekeken worden. 

 
Er is een aanvraag gedaan bij het Pr. Bernardfonds voor € 10.000,00 om LTR 
project verder te helpen. 

 
De maand februari is een oproep geplaatst op onze Facebooksite, om lid te 

worden. Bijna geen reactie ontvangen. 
 
Er wordt een bijeenkomst gehouden om het scannen van foto’s en de verwerking 

hierna te leren. Het moet allemaal precies gebeuren. Om de fysieke foto’s te 
bewaren worden speciale fotoboeken aangeschaft om ze op te bergen. 

 
 
De financiën die aangevraagd zijn bij fonds 1818 voor een nieuwe scanner is 

goedgekeurd. De nieuwe scanner A3 is inmiddels aangeschaft. 
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De eigenaren van een woonhuis in Lisse, die tot de best onderhouden monument 
is gekozen, zijn bekend en zullen tijdens de ALV de Frits Treffers  Penning 
ontvangen. Voor het uitreiken van de 1e keer deze nieuwe penning zal de familie 

van Frits Treffers ook aanwezig zijn. De penning zal aangepast worden naar een 
nieuw concept. 

 
De verhalentafel is bij elkaar geweest in februari, zij willen elke eerste 
woensdagmiddag van de maand bijeenkomen van 14-16 uur. De verhalentafel 

zal worden opgenomen in ons organigram. 
 

In maart wordt duidelijk dat het proces binnen LTR nog niet goed loopt. Er wordt 
in een kleine vergadering gekeken hoe deze problemen kunnen worden opgelost. 
Het blijkt dat fysieke foto’s uitzoeken, wat kan weg en welke worden bewaard, 

moeilijker is dan gedacht. De nieuwe Frits Treffers Penning is af, een pracht 
exemplaar. Gemaakt natuurlijk door Frans en Truus van de Veld. 

  
Sporen van Six nadert zijn voltooiing. 
De nieuwe scanner is binnen en geïnstalleerd, 

Nico Groen heeft zitting genomen in de Omgevingscommissie van de gemeente, 
namens de VOL. 

 
Op 23 maart was er een bijeenkomst op het gemeentehuis met 
projectontwikkelaar en bewoners van project “de Zon”. Hier is nog geen uitslag 

van bekend. 
 

In april houden we de bestuursvergadering op grote afstand van elkaar. Door de 
1e coronamaatregels.  

Onze voorzitter is in Warmond geweest, waar een Erfgoedcommissie vergadering 
werd gehouden, middels een wandeling op het terrein van het seminarie. 
De lezing vindt geen doorgang door de coronamaatregels. 

De ALV wordt met zekerheid opgeschort tot 2020. 
Tot na de zomervakantie zal de inloop gesloten zijn. 

De zolder is extra geïsoleerd, maar helaas is de energierekening verhoogd. 
 
Het forum wordt gemaakt om hierin allerlei vragen aan elkaar te kunnen stellen 

en hierop door verschillende mensen beantwoordt kunnen worden. Henk zorgt 
hiervoor. Allerlei zaken die verderop in het jaar gepland staan, blijven staan tot 

er meer bekend is. 
 
Het boek “Sporen van Six” zal niet aan de burgemeester overhandigd kunnen 

worden. Hier wordt een ander moment voor gekozen. 
 

Juni is de eerste maand weer dat we vergaderen. Inmiddels is dan het vervolg 
traject binnen LTR begonnen. In dit traject zal onder andere, een QR code 
worden gemaakt, zodat je met je mobiel langs een monument kunt lopen, en als 

daar een QR code opzit, middels je mobiel info verkrijgen over dit monument. 
 

Advertentiebeheer loopt nog niet soepel, hier zal door het bestuur nog eens naar 
gekeken worden. 



Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse 
Verslag van het secretariaat 2020 

     
             

 3 

 

 
De groepen beginnen een voor een weer op te starten na enkele maanden van 

stilliggen n.a.v. de lockdown. Wel dienen alle aanwezigen te worden gemeld met 
naam en telefoonnummer. 
 

Er komt een vergadering om de concept verbouwplannen aangaande “de Zon” te 
bespreken. Men wil hier 11 appartementen in realiseren. Maar met name de 

buitenkant wordt dermate aangepast, dat wij als vereniging ons hierin niet 
kunnen vinden. 
 

Bij de uitvoering van de verbouwing van de schuur van boerderij de Wolff, is Stol 
architecten gecontroleerd. De uitvoering liet ten wensen over, dus Stol zal zich 

moeten verantwoorden bij de Erfgoedcommissie. 
 
In augustus vergaderen we bij Henk thuis. Henk heeft zelf zijn boot ontworpen 

en deze ligt nu achter zijn huis. Kunnen wij als bestuur meteen een kijkje 
nemen. 

We hebben een nieuw netwerkswitsh gekocht, de andere was stuk. 
 
Flarum forum is het forum wat wij gaan gebruiken voor ons forum om elkaar te 

helpen zaken uit te diepen, op te vragen en te bespreken.  
Er zijn weer een fors aantal leden wat hun contributie niet heeft betaald. Jasper 

stuurt hen een brief of mail. 
Onze aanmeldingsformulieren laten we niet meer bij een drukker maken, maar 
printen we zelf uit of we gebruiken ze online. Deze tekst is makkelijker te 

veranderen. 
Er wordt nog naarstig gezocht naar extra geld om het boekje van Six te kunnen 

laten drukken. Henk heeft een lijst met diverse fondsen en Jasper zal daar een 
aanvraag naar toe sturen. 

 
Er is een concept uitgaven overeenkomst gemaakt door drukkerij Verloren. Deze 
wordt doorgenomen en aangepast daar waar nodig.  

Ook LisserTijdRreis is met een nieuw project gestart; Bewoners 1880 
Daarnaast is de ICT afdeling ook weer begonnen met verdere ontwikkeling van 

deze software. Er wordt een overeenkomst gemaakt tussen de ontwikkelaar en 
bestuur. LTR heeft nu een encrypted verbinding ( slotje). 
 

Het bestuur maakt heel voorzichtig een lijstje waarmee zij de lezingen en 
ledenvergadering willen houden. 

 
In de vergadering van september constateren we dat de tijd om nog een ALV te 
plannen te kort is. Hiervoor moeten zeker 3 weken zitten. Geprobeerd wordt om 

het te gaan plannen op 7 december in Floralis.  
We hopen op 23 november het boekje van Six aan de burgemeester te kunnen 

overhandiging. Tenslotte heeft zij ook aangegeven het leuk te vinden als we een 
onderzoek zouden doen naar Pieter Six. 
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Er is minder geld binnengekomen om het boek van Six uit te geven. We komen 
nog € 7.665,00 te kort op de exploitatiekosten. Gelukkig is het boekje 100 
pagina’s kleiner geworden, wat scheelt in de drukkosten. De Rabobank heeft 

toegezegd om € 2.500,00 te geven en  de Ruigrokfonds heeft nog niets laten 
weten. Fonds 1818 heeft het afgewezen. 

Ook van Stichting Oud Lisse, ontvangen wij € 2.500,00. Wij zijn er enorm blij 
mee en er wordt dan ook een dankjewel naar de Stichting gestuurd. Daarnaast 
ontvangen e een lening van de Stichting ( € 2.500,00 ) die we hopen in 2021 

terug betalen. 
 

Het groepje dat fysieke foto’s uitzoekt is uitgebreid met enkele mensen. Het blijft 
moeilijk om keuzes te maken.  
 

De KBO mag onze verhalen uit onze kwartaalbladen, plaatsen in hun eigen blad 
“Senior”, met die restrictie, dat zij een samenvatting schrijven en daarin een link 

zetten met onze website voor de rest van het verhaal. 
 
De laatste Erfgoedcommissie was dit keer digitaal, i.v.m. de coronaregels. 

 
Dan komen we pas in november weer bij elkaar.  

Op 23 november willen we toch de overhandiging van het boekje Sporen van 
Six, aan de burgemeester door laten gaan. Ondanks beperkingen, een groot 
feest had leuker geweest. Het boek zal op onze website te zien en te bestellen 

zijn. 
 

De Frits Treffers Penning ( FTP) zal dit jaar op locatie worden overhandigd. Door 
de maatregels is dit niet te doen in ons honk. Familie van Treffers wordt dan ook 

niet uitgenodigd, i.v.m.  de beperking van mensen bij elkaar op straat. 
 
We hebben bezwaar ingediend tegen de vervanging van de Veenenburgerbrug. 

Deze wordt besproken door Erwin Koek van de gemeente en onze voorzitter. Aan 
de nieuwe brug zullen oude elementen worden teruggeplaatst. 

 
En dan is alweer onze laatste maand aan de beurt. December vertelt ons dat we 
nog steeds niet bij elkaar kunnen komen. Gedacht wordt om te proberen de ALV 

online te doen, maar er is weinig tijd. 
De Mediaregels zijn door Henk herschreven en door het bestuur aangenomen, 

Deze nieuwe regels zullen door de leden mogen ingezien. De regels zullen in het 
organigram worden opgenomen. 
Onze vrijwilligers krijgen dit jaar een banketstaaf van de Hema. Dit kan nog net 

voordat de Hema haar deuren moet sluiten. 
 

Herbestemmingsplan voor de Hervormde Kerk en de Pauluskerk in de Poel. 
Dit plan heeft nog veel onzekerheid in zich en daarom kan onze vereniging hierin 
niet adviseren. Eric heeft wel contact met de heer van Hoven. 
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In 2020 mogen we 28 nieuwe leden ontvangen. 

Daarentegen hebben we afscheidt genomen van 15 leden, 1 adverteerder en 1 
journalist. We hebben dan aan het eind van het jaar 421 leden. 
 

De lezingen die gehouden zijn afgelopen jaar waren wel verschillend in 
presentatie. Ook onze vereniging heeft de online lezingen ( Webinar ) ontdekt en 

gebruikt. 
We begonnen het jaar op 18 februari ( januari was een Nieuwjaarsreceptie ), 
met een lezing fysiek, “Watersnood in de Bollenstreek. 

 
Gevolgd door de eerste Webinar op 17 maart, met Suzan Suêr, (anders dan 

eerst aangekondigd, nu zonder van Noort), over de rechtspraak in 17e en 18e 
eeuw. Alles naar aanleiding van het Dingboek, dat onze vereniging mede heeft 
aangeschaft met Oud Voorhout, Noordwijkerhout en Leiden. En is overgedragen 

aan Erfgoedhuis Leiden en Omstreken. 
Gevolgd op 20 april met een Webinar met de heer Kees Nieuwenhuijsen over 

“Suithardeshaghe” de oudste kern van graafschap Holland. 
 
Dan hebben we op 18 mei een webinar met Ir. Johanna van Doorn, die ons 

meeneemt in de opzet, het waarom en totstandkoming van de Waardekaart van 
de gemeente Lisse. 

Op 22 juni hebben we een Webinar gehouden door Henk Schaap over “Hoe zag 
Lisse eruit in 1830?”. Tijdens deze Webinar werd er gebruik gemaakt van onze 
LTR. 

Op 26 oktober was er een lezing gehouden in Floralis, waar maar 30 personen 
aanwezig mochten zijn i.v.m. de coronaregels. De hele lezing zou gefilmd 

worden, waardoor er door de leden thuis ook gekeken kon worden. Deze lezing 
is gehouden door Suzan Suêr en André van Noort, over de rechtspraak in de 17e 

en 18e eeuw ging niet door, omdat we in een lockdown zaten. Alles is op het 
laatste moment afgezegd. Helaas. Op 20 oktober sloot onze inloop de deuren. 
Ook de feestelijke overhandiging van het boek “Sporen van Six”, werd een kleine 

overhandiging bij de burgemeester met 3 personen erbij. Dit was op 23 
november tussen 13.30 en 14.00 uur. Erg teleurstellend. ’s Avonds hebben we, 

In de Vergulde Zwaan met een klein gezelschap ( degene die aan het boek 
gewerkt hebben ) een glaasje geheven op het boek en de overhandiging ervan, 
met inachtneming van de 1,5 meter. 

 
Al met al, een turbulent jaar. Ondanks alle beperkingen dit jaar, zijn we er 

gezond en wel uitgekomen. We kijken uit naar een jaar met nieuwe uitdagingen. 
 
Helmi Beijsens 

Secretaris 
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Cultuur-historische Vereniging Oud Lisse

Balans per 31 december 2020

2020 2019
€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 8.657 4.608

8.657 4.608

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 3.770 3.705
Voorraden 2.516 2.516
Liquide middelen 26.967 23.252

33.253 29.473

41.910 34.081

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal 31.498 31.456

KORTLOPENDE SCHULDEN 10.412 2.625

41.910 34.081
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Cultuur-historische Vereniging Oud Lisse

Staat van baten en lasten boekjaar 2020

2020 2019
€ €

Baten

Opbrengst contributie en advertenties 12.201 13.393
Overige opbrengsten 1.778 1.762

Som der baten 13.979 15.155

Lasten

Overige bedrijfskosten 13.937 12.544

Som der lasten 13.937 12.544

Resultaat 42 2.611
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Toelichtingen 

Toelichting op de Balans per 31 december 2020

(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven)
2020 2019

€ €

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Boekwaarde per 31 december 8.657 4.608

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen 2.900 3.500
Debiteuren 870 205
Totale vorderingen 3.770 3.705

Voorraden
Voorraad boeken 2.516 2.516
Totale voorraad 2.516 2.516

Liquide middelen
Kas 15 15
Rabobank Betaalrekening 11.017 254
Rabobank Spaarrekening 15.935 22.983
Totaal Liquide middelen 26.967 23.252

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal per 1 januari 31.456 28.845
Resulaat boekjaar 42 2.611
Totaal Eigen vermogen 31.498 31.456

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen bedrag kosten 600 600
Lening ST. Oud Lisse 2.582 0
Vooruitontvangen subsidie 7.205 2.000
Vooruit ontvangen contributie 25 25

10.412 2.625
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Toelichtingen (vervolg)

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven)

2020 2019
€ €

BATEN

Contributie 9.916 9.998
Advertenties kwartaalblad 2.285 3.395
Ontvangen subsidie / giften / donaties 843 1.573
Verkoop boeken e.d. 935 189

0 0

13.979 15.155

LASTEN

Afschrijvingen 2.542 1.884
Afwaardering voorraad boeken 0 0
Secretariaatskosten 1.478 5.492
Kosten kwartaalblad 3.925 2.970
Bankkosten en bankrente 214 210
Kosten servicepunt 2.725 788
Overige algemene kosten 3.053 1.200

13.937 12.544


