
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 12 april 2022

Plaats Kerk en Buurthuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30

Aanwezigen Voorzitter Rupert van Heijningen
Secretaris Willem Frans Arts (notulen)
Penningmeester Coby Koeleman
Vicevoorzitter Jacob Bijl
Bestuursleden Emilie Linssen- van Rossum 

Bert de Nennie
Casper de Weerd

In totaal 56 stemgerechtigde leden.

Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw E. van Hijlckama Vlieg, mevrouw M. 
Post-Folmer, mevrouw M. van der Riet, mevrouw C. Visser, de heren F. Andrioli, D. 
Barents, B. Bos, A. Dijk,  G. van Es, E. Ouwehand, R. Toxopeus, R. Vlaanderen, de heer en 
mevrouw Van Nobelen, de heer en mevrouw Schoemaker, de heer en mevrouw Trouw.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Hij wenst iedereen een vruchtbare vergadering toe, en vermeldt vast dat bij de 
voordracht na afloop van de ALV ook enige niet-Vrienden (pers, DSO) aanwezig zullen 
zijn.
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd goedgekeurd.

2. Ingekomen stukken
Van 18 leden is bericht van verhindering ontvangen (zie boven). 
Verder zijn er geen ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2021
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering en aldus formeel 
vastgesteld.

4. Bestuursmededelingen
De coo> rdinatoren van de werkgroepen komen achtereenvolgens aan het woord.
Emilie Linssen-van Rossum (werkgroep Levende Historie) vermeldt een aantal 
aandachtspunten van de werkgroep in het afgelopen half jaar: de zorgelijke toestand van
een aantal ambassades (opnieuw onder de aandacht van de gemeentelijke dienst 
Monumenten gebracht); het project Levi Lassen op de hoek van het Spui en de 
Gedempte Gracht (de gemeente is teruggefloten door de Raad van State, en moet de 
aantasting van het Beschermd Stadsgezicht opnieuw motiveren); het geplande tijdelijke 
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bijgebouw bij het Catshuis voor het Ministerie van Algemene Zaken (de 
vergunningaanvraag werd uiteindelijk door de Rijks Gebouwen Dienst ingetrokken); de 
terugplaatsing van opgeslagen hardstenen palen op het Lange Voorhout; en de 
terugplaatsing van de na de sloop van het bijgebouw bewaard gebleven gevelstenen van 
de begraafplaats Oud Eik en Duinen, die middels een donatie van de Vrienden zijn 
gerestaureerd.
Er zijn voor haar geen vragen vanuit de zaal.
Casper de Weerd (werkgroep Media) vermeldt de goede gang van zaken voor wat 
betreft Ons Den Haag en de verkoop van de wenskaarten. Ons Den Haag wordt nu 
verzonden in ecofolie, omdat Post NL geen andere mogelijkheid meer toestaat. Hij doet 
een oproep aan de leden om een bijdrage te leveren voor het lustrumnummer van Ons 
Den Haag (bij gelegenheid van het 10e lustrum van de Vrienden in 2023). Ook roept hij 
leden van de Vrienden op zich te melden voor de rubriek “Een lid stelt zich voor”. 
Speciaal denkt de hoofdredacteur Jan Bron Dik daarbij aan jonge Vrienden van 
vrouwelijke kunne.
Mevrouw D. Nicolai vraagt hoe de grote ledenaanwas van de laatste tijd (60 nieuwe 
leden) te verklaren is. Casper vermoedt dat dit te danken is aan een grotere 
zichtbaarheid van de Vrienden in het algemeen, en de publiciteit die werd gegenereerd 
bij het aantreden van de nieuwe voorzitter in het bijzonder.
Bert de Nennie (werkgroep Activiteiten) meldt dat de werkgroep ondanks het uitvallen 
van activiteiten door Corona eenmaal per 2 maanden bijeen gekomen is om nieuwe 
activiteiten te plannen. EeCn bijzondere activiteit wil hij noemen: op woensdag 11 mei is 
er om 19.30 in Muzee een interactieve sessie van de werkgroep Stadsbeeld en 
Stadsgroen met de leden. Tijdens deze bijeenkomst zal de werkgroep de leden een 
aantal vragen en problemen voorleggen waarmee de werkgroep zich kan gaan 
bezighouden. De leden zal gevraagd worden aan te geven welke prioriteiten men ziet en 
op welke manier dat zou kunnen, dan wel moeten worden aangepakt. Hij doet een 
beroep op de leden om daarbij in groten getale aanwezig te zijn.
Jacob Bijl (werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen) vermeldt de grootste 
aandachtsgebieden van de werkgroep op dit moment: het Central Innovation District 
(CID, het gebied tussen de drie grote stations), de Binckhorst en Den Haag-Zuidwest. 
Leden van de werkgroep publiceren ook regelmatig over aspecten van deze 
aandachtsgebieden in Ons Den Haag. De werkgroep is niet alleen actief met het 
beoordelen van plannen van gemeente en projectontwikkelaars, maar graag doet zij ook 
zelf voorstellen voor een beter en leefbaarder stadsbeeld tussen de grote gebouwen. Zo 
is er nu het voorstel voor een blauwgroen fiets- en wandellint door het CID, waardoor 
ook het daar aanwezige erfgoed beter zichtbaar zal blijven.  Christine Sijbesma heeft dit 
plan ontwikkeld, en hij geeft haar het woord om daarover iets te vertellen. Het wordt 
een rondlopende route waar men op ieder willekeurig punt aan kan beginnen en weer 
eindigen. Na ons verzoek aan vier wethouders,  was het lang stil, maar toen  volgde 
overleg met twee ambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). De Vrienden
mogen nog nadere wensen (een boekje, groenuitbreiding, aanpassingen aan het verkeer,
QR-codes, e.d.) inbrengen. Nader overleg met DSO volgt, de verwachting is dat dit 
initiatief daadwerkelijk gerealiseerd zal worden, waarbij minimaal de naam van de 
Vrienden duidelijk vermeld zal worden, dan wel (onze voorkeur) zal worden 
aangegeven dat het hier een gezamenlijk project van de gemeente en de Vrienden 
betreft.
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5. Vaststelling Jaarverslag 2021
Na enige kleine correcties in het gedeelte over de werkgroep Levende Historie, 
ingebracht door mevrouw D. Nicolai, wordt het jaarverslag 2021 met algemene 
stemmen goedgekeurd. 

6. Vaststelling financieel jaarverslag 2021
Coby Koeleman licht kort het financie> le jaarverslag over 2021 toe. Op een vraag van de 
heer M. Snuverink hoe het te verklaren is dat de drukkosten van Ons Den Haag zoveel 
lager waren in 2021 dan in 2020, antwoordt Casper de Weerd dat er een nieuw en 
goedkoper contract met de drukker is afgesproken. Deze mededeling wordt door de 
vergadering met applaus begroet. Casper de Weerd geeft nog aan dat de advertentie-
inkomsten wel teruglopen, en vraagt de leden om uit te kijken naar adverteerders.
De voorzitter meldt dat de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J. van der 
Ploeg en A. Dijk, de jaarstukken heeft goedgekeurd, en stelt de vergadering voor 
hetzelfde te doen. De vergadering reageert met applaus, en dechargeert zodoende het 
bestuur.

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Coby Koeleman vermeldt dat het gebruikelijk is dat van de zittende 
kascontrolecommissie, die traditioneel uit 2 leden bestaat, ieder jaar eCeCn lid zich 
terugtrekt, dit om de continuï>teit te waarborgen. Uit de vergadering reageert op een 
oproep van de voorzitter de heer G. van IJperen; deze wordt met algemene stemmen 
benoemd tot lid van de kascontrolecommissie. Het verzuim om vast te stellen met wie 
hij de kascontrolecommissie voor 2022 gaat vormen en wie van de vorige commissie 
zich terugtrekt, zal in de ALV van het najaar worden goedgemaakt.

8. Bestuurssamenstelling
Jacob Bijl heeft zijn vertrek als bestuurslid van de Vrienden eHn als coo> rdinator van de 
werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen aangekondigd. Voor deze gecombineerde functie is
in de werkgroep geen opvolger te vinden. Jacob Bijl legt zelf uit dat Elsbeth van 
Hijlckama Vlieg (die vanavond verhinderd is) bereid is om als afgevaardigde van de 
werkgroep in het bestuur plaats te nemen; zij zal zich inwerken en kan dan in de najaars 
ALV formeel als bestuurslid worden benoemd. Inge Camfferman zal voorlopig het 
voorzitten van de werkgroepsvergaderingen waarnemen.
De vergadering heeft hierover geen vragen of opmerkingen.

9. Wijziging statuten
De voorzitter brengt naar voren dat het bestuur de statuten wil aanpassen vanwege de 
wens om de ANBI-status te verwerven, en om de statuten aan te passen aan enige 
nieuwe juridische gegevenheden betreffende aansprakelijkheid van bestuursleden en 
ontstentenis van het bestuur. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook enige 
kleinere correcties door te voeren. Het voorstel is pas aanvaard als tenminste 2/3 van de
aanwezige leden ermee akkoord gaat.
De heer M. Snuverink vraagt waarom de Vrienden nu wel de ANBI-status willen 
verwerven, waar hier enige jaren geleden van af is gezien. Emilie Linssen antwoordt dat 
destijds de administratieve rompslomp die bij de ANBI-status hoorde een bezwaar 
vormde, waarmee een deel van het toenmalige bestuur het overigens niet eens was. De 
procedures en controles zijn tegenwoordig echter vereenvoudigd, en het bestuur vindt 
nu unaniem dat de ANBI-status de moeite van het nastreven waard is. 
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De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde statutenwijziging, en 
begroet dit besluit met applaus.

10. Rondvraag
In de rondvraag krijgt Emilie Linssen opnieuw het woord. Zij bedankt Veronica van 
Berkel voor haar onvermoeibare inzet om de vergaderingen en andere bijeenkomsten 
van de Vrienden mee te organiseren en in goede banen te leiden, en geeft haar als dank 
van het bestuur een paasbrood.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het besloten deel van de vergadering.

In het open deel van deze Vriendenbijeenkomst hield Jeroen Geurst, architect en 
voorzitter van de jury voor de Haagse Architectuurprijs, een voordracht over:
Een Haags stadsbeeld voor het Central Innovation District.
Hij begon met de vaststelling dat Haagse architectuur wel degelijk bestaat, allereerst in 
de vorm van duidelijke, steeds terugkerende stijlkenmerken. Hij noemde daarbij het 
Haagse portiek bij etagewoningen, en de horizontale stand van de ramen in Haagse 
gevels, zoals vaak wordt gezien in gebouwen uit de tijd van de Nieuwe Haagse School. 
Deze steeds terugkerende gevelelementen verlenen de gebouwen een typisch Haags 
ritme. Meer stedenbouwkundig gezien is een belangrijk kenmerk de aanwezigheid van 
een complex en gezond weefsel dat de elementen van een straat of wijk op organische 
wijze met elkaar verbindt en tot eCeCn geheel smeedt, en bestaat uit groene en blauwe 
lijnen die grotere groen- en waterpartijen met elkaar verbinden, alsmede lokale 
verkeersverbindingen voor voetgangers en fietsers. Het is dit weefsel dat lijkt te 
ontbreken in het Central Innovation District (CID), en wellicht ook in de in ontwikkeling 
zijnde structuur van de daaraan grenzende Binkhorst. De aanwezigheid van grove 
structuren voor (snel)verkeer en spoor in deze gebieden bezorgt dit hele gebied een 
ernstig verwond uiterlijk, en dit kan alleen maar erger worden als men er lukraak hoge 
woontorens gaat plaatsen. In het verleden zijn diverse ontwerpen voor een meer 
organisch stadsbeeld gemaakt, aansluitend op de Koekamp, en met integratie van het 
spoorwegknooppunt waar de Noord-Zuid en Oost-West verbindingen elkaar kruisen. 
Spreker bespreekt een aantal voorbeelden hiervan. Analoog aan het plan “De kern 
gezond” dient een grondig debat met deelname van alle betrokkenen (bv. via Platform 
Stad) te leiden tot het opstellen van een plan dat als basis dient voor het ontwerp van 
het CID. Hij besluit met het uitspreken van de hoop dat de gegeven voorbeelden hierbij 
ter harte genomen zullen worden, zodat het uiteindelijk resulterende litteken in het 
stadsweefsel zo klein mogelijk zal zijn.
De voordracht werd gevolgd door een levendige discussie waaraan ook werd 
deelgenomen door de aanwezige stedenbouwkundige van DSO, de heer Remko 
Slavenburg, die het op veel punten eens bleek te zijn met Jeroen Geurst.

Vereniging Vrienden van Den Haag | opgericht in 1973
Postbus 85977, 2508 CR Den Haag | www.vriendenvandenhaag.nl

info@vriendenvandenhaag.nl


