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Verslag van de jaarvergadering van 19-3-2019 

 
Er waren wederom 36 leden aanwezig. 
Het voltallige bestuur, Eric, Jasper, Jos, Henk en Helmi (notulen). 

 
Agenda: 

 

1. Opening voorzitter. 

2. Vaststellen agenda. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Notulen vorige ALV d.d. 20 maart 2018. 

5. Jaarverslag van de secretaris. 

6. Financieel jaarverslag, met daarbij uitleg.  

Verslag kascontrole commissie met aansluitend dechargeverlening aan het bestuur en 
vaststellen jaarrekening. Daarna verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. 

7. Jos van Bourgondiën geeft een uitleg over de verandering bij de keuze monument van het 
jaar. 

8.  Henk Schaap vertelt over de voortgang binnen de genealogiegroep.  

9. Vrijwilliger van het jaar 2018. 
10.Rondvraag. 
11.Sluiting door de voorzitter. 
 

1.  Eric opent de vergadering om 20.08 uur. Tijdens deze vergadering maken we 

voor het eerst gebruik van ons nieuwe digibord (Starboard), helaas werkte de 
aangesloten laptop niet mee en werd er een andere laptop gebruikt. Hierna werkte 

het prima, met dank aan Henk en Jos. 
 
2.De agenda wordt door Eric doorgenomen en vastgesteld dat we tussendoor toch 

een pauze in zullen lassen. 
Opgemerkt werd dat in de aanhef van de PPP, de verkeerde datum staat, 2018 

i.p.v. 2019, waarvan akte! 
 

3.Eric vertelt iets over de ontwikkeling van boerderij de Wolff, alwaar door de 
eigenaar sloop aangevraagd is voor de schuur, om daar nieuwbouw te plegen om 
er een B&B te starten. CHG heeft met instemming van onze vereniging hiertegen 

geageerd, door een zienswijze in te dienen bij de Erfgoedcommissie. Gelukkig 
heeft de gemeente, B & W, deze zienswijze overgenomen en zullen nu een 

gedegen onderzoek laten doen. Er zijn twee zaken die beoordeeld moeten worden, 
nl. bestemmingsplan aanpassing en sloop schuur. Omdat het vroeger grond was 
die bij Kasteel Keukenhof hoorde, staat Keukenhof achter de zienswijze van het 

CHG. 
 

In februari heeft onze verenging gevraagd of Charlotte Ebers van het kasteel 
Keukenhof, een lezing wil geven over de dienstbodes die op Keukenhof voor de 
familie van graaf van Lynden hebben gewerkt. Op het kasteel is de tweede 

verdieping gerestaureerd en dienstbodekamer opnieuw ingericht. Omdat het op 
een kort termijn was dat wij wisten dat het op Keukenhof de lezing zou worden 

gehouden en het aantal mensen welke aanwezig konden zijn bij de lezing, zijn er 
3 avonden dezelfde lezing gehouden. Wat nog nooit is gebeurd. De ontvangst in 
de Hofboerderij en rondleiding in kasteel Keukenhof zijn goed verzorgd. 
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4. De notulen van de ALV van 20-3-2018 zijn goedgevonden. Wel de opmerking 
erbij dat men het prettig zou vinden als voortaan bij de uitnodiging ook de notulen 

meegestuurd kunnen worden. Waarvan akte! 
 
5. Helmi heeft de PPP van het secretarieel jaarverslag doorgenomen, daarbij 

geholpen door andere leden van het bestuur. Deze vulde bepaalde onderwerpen 
aan. 

Aansluitend heeft Jasper de financiële jaarrekening behandeld. Aad van der Vossen 
en Wilma Geljon, de twee leden van de kascontrole commissie, hebben de boeken 
akkoord bevonden. Aad verteld nog even toe hoe e.e.a. gedaan is. Doormiddel 

van applaus hebben de leden van de ALV de jaarrekening goedgekeurd. Daarna is 
doormiddel van handopsteking unaniem decharge verleent aan het bestuur voor 

hun optreden het jaar 2018 door. 
Een nieuwe kascommissie kiezen is niet nodig, Aad en Wilma mogen beide nog 1x 
hieraan deelnemen. Reserve- lid is Hella van der Plas. 

De contributie van 2019 blijft gelijk aan 2018 € 20,00 minimaal per jaar, 
goedgekeurd middels handopsteking van de leden ALV. 

 
Voordat we nu pauze gaan houden wordt de rondvraag gedaan. 
 

6a. Rondvraag: Kunnen leden die overleden zijn worden herinnerd in een ALV? 
Dit zouden we kunnen doen, maar vrijwilligers worden sowieso intern herdacht en 

een in memoriam komt in ons kwartaalblad. Het kan heel triest worden als we 
enkele leden moeten gaan gedenken in onze ALV. Advies om niet te doen. 
 

Na de pauze wordt allereerst de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.  
 

9.Vrijwilliger van het jaar 2018 is Dirk Floorijp. Hij heeft vele kilometers 
gemeentelijk archief gedigitaliseerd. Ook de vele archieven van het Nat. Archief 

heeft hij  vast op de gevoelige plaatweten te leggen. Veel moet er nog wel 
getranscribeerd worden. Vele boeken heeft hij geschreven met en zonder 
medewerking van Arie de Koning. Ook heeft de heer Floorijp veel archief ontsloten 

van de verenigng voor bewoners 1830. Een welverdiende speld, veel dank en een 
bos bloemen voor deze actieve vrijwilliger. 

 
7. Jos van Bourgondiën vertelt aan de ALV, waarom het bestuur heeft gekozen 
voor verandering in de beoordeling van monumenten. 

We gaan uit van onze doelstelling en hopen door uitgifte van een penning mensen 
te inspireren om de restauratie aan woningen te bevorderen. 

We maken onderscheid in 3 categorieën; 
Mooie huizen boven de 75 jaar (onderdeel gewone huizen) 
Grote monumentale panden oude dan 75 jaar (waaronder ook bedrijfspanden) 

Bollenvilla’s. 
Door middel van foto’s laat Jos zien wat de bedoeling is. 

 
Er is een werkpapier opgesteld. Aan de hand van deze lijst kunnen de leden van 
de commissie aangeven wat men van een pand vindt. Men kan de nummers 1 tot 

5 aangeven, waarbij 1 de hoogste is en 5 het laagste cijfer is. Het monument met 
de minst aantal punten is de winnaar. 
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Om deze werkwijze gestalte te geven zoeken wij dus vrijwilligers die zitting willen 
nemen in de Commissie Erepenning Monumenten. In deze groep moet een oneven 

aantal leden zitting hebben met één bestuurslid erbij. 
Jos laat de lijst nog even zien van de 10 monumenten die van Chris de penning al 
toegewezen hebben gekregen. De laatste ontbreekt en dat is het hofje van Six. 

 
Eric dank Chris Balkenende voor de 10 jaar dat hij de penning heeft verzorgd en 

overhandigd hem een flesje wijn als dank. Ook Hans Verschoor wordt bedankt, 
echter is Hans met vakantie, dus de wijn gaat de kast in totdat hij weer terug is. 
 

8. Henk Schaap neemt ons mee in zijn verhaal over alle projecten waarmee de 
genealogiegroep bezig is.  

De projecten die momenteel lopen zijn: 
Fotokopieën en oude archieven: 
Hier zijn Hans Hoes en Dirk Floorijp en Alfons Verstaeten mee bezig 

Transcriberen 
Leo van de Geer is een cursus gestart voor degene die zich hier mee willen 

bezighouden. Wie interesse heeft kan zich hiervoor aanmelden. Arie de Koning 
houdt zich hier ook mee bezig en natuurlijk Dirk Floorijp 
Sporen van Six in Lisse 

De vrijwilligers onderzoeken in vele oude archieven. Dit doen Henk Schaap, 
Brigitte Rink, Laura Bemelman, Jos van Bourgondiën, Maarten van Bourgondiën 

en Rob Pex. 
LisserTijdReis (LTR) 
Hierin zijn Henk Schaap en Jan Hageman bezig met de Kadasterkaarten in de 

vullen. Een heel karwei, maar zij hebben inmiddels 80 % van Lisse gedaan. 
Waar woonde jij in Lisse? 

Een project van Laura Bemelman, waarin zij zoekt naar de bewoners van panden 
vanaf 1830. Ook zij maakt goede vorderingen. 

Alles van naam 
Hierin zijn Dirk Floorijp en Alfons Verstraeten druk mee bezig. Allerlei opsporingen 
worden gedaan, waaronder de aantallen kroegen die Lisse rijk is geweest. 

 
Al deze database is alleen door vrijwilligers in te zien. Dus wie interesse heeft in 

deze materie, meld je aan en wees welkom. 
 
Eric sluit de avond af om 22.18 uur, door iedereen bedanken voor zijn komst en 

een goede thuiskomst toe te wensen. 
 

Helmi 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


