
 
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
 
Het bestuur van de Historische Vereniging Boskoop nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering.  
 
Datum:  dinsdag 29 oktober 2019 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:   Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52 - 54 te Boskoop 
 
 

Agenda 

1. Welkom door de bestuurslid Bart Hoogenveen.  
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 – 03 - 2019 
4. Tentoonstelling 2020 75 jaar vrijheid.   
5. Kascontrole commissie over 2018.  
6. Samenstelling kascontrolecommissie 2019 + reserve lid. 
7. Begroting 2020. 
8. Bestuurssamenstelling; suggesties voor voorzitter en algemeen bestuursleden. 
9. Rondvraag. 
 
Pauze 
10. Lezing ‘Laag Boskoop’ door Gé Vaartjes en Pim Oxener 
11. Sluiting. 
 
 

Toelichting op de agenda: 
• Agendapunt 3: Verslag is bijgevoegd aan deze agenda. 

• Agendapunt 6: Het bestuur is voor de controle van het jaar 2019 op zoek naar een reserve lid voor 
de kascontrolecommissie. Dit reserve lid wordt automatisch lid van de kascontrolecommissie voor 
de controle van de jaren 2020 en 2021. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris 
via mailadres secretaris@hvboskoop.nl ) 

• Agendapunt 8: Kees Stolker legt zijn functie als voorzitter neer en op dit moment zijn er nog geen 
kandidaten om hem op te volgen. Tevens zijn we op zoek naar algemene bestuursleden. Wilt u 
weten wat een bestuursfunctie in kan houden dan kunt u informatie inwinnen via 
secretaris@hvboskoop.nl .  
 

• Na de pauze kunt u genieten van een beeldpresentatie van Gé Vaartjes en Pim Oxener waarin het 
‘eerste’ Laag Boskoop centraal staat. Veel oud beeldmateriaal van Boskoop heeft betrekking op 
vooral Zijde, Reijerskoop, Dorpstraat, Rozenlaan en Biezen – dat zijn de straten die in het verleden 
veelvuldig fotografisch zijn vastgelegd. Op deze avond nu eens aandacht voor een minder bekend 
deel van Boskoop, het ‘eerste’ Laag Boskoop. Een verhaal met foto’s van huizen, bewoners en 
kwekerijen in één van de oudste kwekersgebieden van Boskoop. 
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