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NIEUWSBRIEF 
         
Geachte donateurs,                                                                              Voorburg, januari 2018 
 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2018, waarin we terugblikken op 2017, maar  ook 
vooruitkijken naar 2018. Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” wenst al haar donateurs een 
voorspoedig en gezond 2018.  
Bij deze Nieuwsbrief treft u ook het eerste verzoek tot betaling van uw donatie voor 2018 aan de 
stichting “Mooi Voorburg” aan. 
 

BESPREKINGEN MET LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN AMBTENAREN. 
Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” heeft het afgelopen jaar constructieve besprekingen 
gevoerd met leden van het College en de ambtelijke organisatie,  over onderwerpen die raakvlakken  
hebben met het werkterrein van Mooi Voorburg.  
 

KORTE TERUGBLIK OP 2017  
Onderstaand een beknopte terugblik op de verschillende gebeurtenissen, die 2017 hebben gemarkeerd. 
 

 8 april: Ingebruikstelling van de pomp door burgemeester Klaas Tigelaar  die daarmee  het 
startsein gaf voor het “Mooi Voorburg”-jaar en voor de tweede Erfgoeddag.  

 9 juni: Mooi Voorburg presenteert ter plekke haar plannen voor de Oude begraafplaats aan de 
Parkweg aan de Jurycommissie van Entente Florale, waaraan de gemeente Leidschendam-
Voorburg dit jaar deelnam. 

 8 augustus geeft Mooi Voorburg acte de présence bij de BinckBank Tour in Voorburg 

 30 augustus en 2 september: Mooi Voorburg organiseerde  een excursie voor 90 donateurs en 
introducees met twee ritten met de blauwe en gele tram van het Stationsplein naar 
Scheveningen. 

 26 augustus: Mooi Voorburg aanwezig op het Cultureel Zomerfestival op het Kon. Julianaplein, 
waar  een aantal nieuwe donateurs zich heeft aangemeld. 

 9 september: Op deze Open Monumentendag 2017 stond MV weer bij de pomp in de 
Herenstraat  met een eigen tentoonstelling over het thema “Boeren, Burgers en Buitenlui”. In dit 
kader konden bezoekers aan de tent raden naar een niet alledaags landbouwwerktuig, ter 
beschikking gesteld door Aad van den Bosch, hetgeen tot veel gesprekken leidde.  

 22 oktober: Een groot aantal  donateurs nam deel aan de donateursmiddag in Theater Ludens, 
waar Kees van der Leer een lezing gaf over Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst. 
Negen donateurs kregen deze middag (of later thuis bezorgd) de erkenningsspeld MV voor 25 
jaar donateurschap. 

 Mooi Voorburg schenkt € 3.000,- voor de restauratie van de toren van de Oude of Martinikerk. 
 
Van deze en andere gebeurtenissen wordt uitgebreid verslag gedaan op onze website: 
www.mooivoorburg.nl , die vakkundig en regelmatig wordt onderhouden door onze webmaster Wim 
Hasekamp. 
  

TOEKOMSTPLANNEN VOOR 2018 
Het bestuur van “Mooi Voorburg” buigt zich in de maand januari altijd over een lange lijst met plannen 
voor de korte en lange termijn. Hieronder is een willekeurige selectie uit de “Mooi Voorburg” 
wensenlijst en lopende activiteiten opgenomen. 
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 Wervingsactie voor het verkrijgen van nieuwe (jonge) donateurs. 

 Vervolgoverleg voeren over het verlichten van het poortgebouw  en de monumentale bomen op 
het voorterrein van de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg. 

 Voortzetting van het overleg in de Stuurgroep Huygenskwartier over de positie, aankleding en 
inrichting van het Beschermd Dorpsgezicht, inmiddels bekend als het Huygenskwartier, met 
vertegenwoordigers van de gemeente, het Ondernemersfonds, de wijkvereniging Oud-
Voorburg, de musea Huygens’ Hofwijck en Swaensteyn en andere belangengroepen. 

 Voortzetting van deelname aan het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg, een 
samenwerkingsverband van instellingen, dat zich bezighoudt met o.a. cultuurhistorie, erfgoed, 
geschiedenis, educatie en voorlichting. 

 Er worden voorbereidingen getroffen voor de viering van het zestigjarig bestaan van “Mooi 
Voorburg” in 2019. 

 Er zullen  op de Erfgoeddag twee monumentenbordjes worden geplaatst op panden die 
daarvoor in aanmerking komen. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 
In het verslagjaar werd afscheid genomen van twee bestuursleden, te weten Wim Hasekamp en Ryan 
Mieras (penningmeester) en konden wij drie nieuwe bestuursleden verwelkomen: Piet Visser 
(penningmeester), Frouwke de Boer en Joost Heuvelink. 
Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Kees Verbeek (voorzitter), Piet Visser (penningmeester), Lodewijk van Vliet (secretaris), Frouwke de 
Boer, Marie-Therese Ford-Claasen, Joost Heuvelink, Frits Koppe en Niek Lamme. 
(de huidige bestuurssamenstelling staat ook in de extra digitale nieuwsbrief van november 2017 en op 
de website) 

 
TOEZENDING VAN DIGITALE VERSIE VAN ONZE NIEUWSBRIEVEN 
Om portokosten te besparen heeft het bestuur besloten om de nieuwsbrieven van januari en 
augustus/september alleen nog per post te versturen aan donateurs die geen e-mailadres hebben of dat 
nog niet hebben doorgegeven. Aan de ons bekende e-mailadressen zullen  alle nieuwsbrieven alleen nog 
digitaal worden verzonden. Als u deze nieuwsbrief per post ontvangt  is uw e-mailadres bij ons niet 
bekend. In dat geval verzoeken wij u uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat: 
secretaris@mooivoorburg.nl.  Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor dit ene doel. 
 

MOOI VOORBURG HEEFT HAAR PRIVACY BELEID VASTGESTELD 
In haar bestuursvergadering van 15 november 2017 heeft de stichting “Mooi Voorburg” haar privacy 
beleid vastgesteld. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 ook 
van de stichting “Mooi Voorburg” op welke wijze de bij haar ondergebrachte persoonsgegevens van 
haar donateurs worden bewaard.      
 

 

AGENDA  2018 ( W I J Z I G I N G E N  V O O R B E H O U D E N )  

 Zaterdag 21 april   Ingebruikstelling van de pomp en opening van het Mooi Voorburg jaar als  
              onderdeel van de Erfgoeddag “Schatten aan de Vliet” 

 Nog  onbekend     Donateursexcursie (onder voorbehoud)  

 Zaterdag 25 aug.  Cultureel Zomerfestival  op het Koningin Julianaplein  

 Zaterdag 8 sept.   Open Monumentendag  (thema Europa)  

 Zondag 21 okt.      Jaarlijkse donateursbijeenkomst in Theater Ludens van 14.30-17.00 uur  
 

 
Wij nodigen u van harte uit om één of meerdere van deze evenementen bij te wonen! 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
 
Met vriendelijke groet, 

Kees Verbeek (voorzitter)  Reageren?   e-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl  

mailto:secretaris@mooivoorburg.nl
http://www.mooivoorburg.nl/
mailto:secretaris@mooivoorburg.nl

