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Bert de Nennie

In totaal 52 stemgerechtigde leden.

Afwezig: Bericht van verhindering van de leden: Casper de Weerd,  Jaap en Marijke 
Trouw,  Roel van der Wal, Andreas Dijk, Marcel Teunissen en Karin Vogt. 

Opgemaakt door Marjan Engels
Plaats Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De
ereleden, Jaap Trouw en Roel van der Wal, zijn wegens omstandigheden helaas afwezig. 
En ook het bestuurslid Casper de Weerd heeft wegens werkomstandigheden de 
vergadering van deze avond moeten afzeggen. 

De voorzitter herinnert eraan dat de Vrienden in 2018 het 45-jarige bestaan van de 
vereniging hebben gevierd met drie boeiende lustrumbijeenkomsten. We gaan nu op 
weg naar ons volgende jubileum, namelijk het 50 jarige bestaan. 

Hij geeft vervolgens aan dat er voor het eerst in lange tijd sprake is van een daling van 
het ledental. Er zijn in 2019 54 nieuwe leden bijgekomen, maar er vielen meer leden af. 
Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn nu iets minder dan 1500 leden en het ledental 
moet toch wel minimaal 1500 blijven. De Vereniging Vrienden van Den Haag is immers 
mede zo sterk en invloedrijk als ze groot is. Daarom doet de voorzitter een beroep op 
alle aanwezigen om hun vrienden en familieleden lid van de Vrienden te maken. 

De voorzitter memoreert dat we in de vorige ALV indringend over ‘onze grondwet’ de 
nieuwe visie van de Vrienden hebben gesproken. Het verslag van de vorige ALV is de 
basis voor een nadere uitwerking door de werkgroepen en het bestuur. In Ons Den Haag
zal tevens een serie artikelen over de nieuwe visie worden gepubliceerd. In de ALV in 
het najaar zal het bestuur de leden informeren over de definitieve visie. 

De voorzitter roept op om a.s. zaterdag 13 april naar het Plein te gaan. Daar is weer de 
prachtige manifestatie ‘Dag van De Haagse Geschiedenis’. Een kleine dertig Haagse 
organisaties en verenigingen zetten hun beste beentje voor om alle bezoekers een mooi 
programma voor te schotelen met workshops, rondleidingen, lezingen etc.  Ook de 
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Vrienden van Den Haag zijn daar uiteraard met een kraam aanwezig. Ook verzorgen wij 
meerdere rondleidingen.  

Vervolgens meldt de voorzitter  dat de erfgenamen van Marnix Rueb hebben aangegeven
van oordeel te zijn dat de Vrienden van Den Haag inbreuk maken op hun auteursrechten
met de verkoop van de wenskaart met de afbeelding van Haagse Harry op de Grote 
Markt. Deze wenskaart is in 2016 uitgegeven. Met de erfgenamen is  hierover uitgebreid 
gecorrespondeerd. Uiteindelijk heeft het bestuur zich bij het standpunt van de 
erfgenamen neergelegd en zijn alle nog aanwezige kaarten uit de verkoop gehaald. 

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Vaststelling concept-notulen ledenvergadering van 6 november 2018 
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. Er wordt gevraagd voortaan de 
paginanummers te vermelden. 

4. Bestuursmededelingen
De aanwezige bestuursleden lichten elk in 3 minuten de high lights van hun 
activiteiten/werkgroep toe. 

Jacob Bijl belicht drie onderwerpen waarmee de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen 
zich op dit moment bezighoudt. Dat betreft in de eerste plaats het plan met betrekking 
tot de Vuurtorenweg 35-37.  Wij dienden een beroepschrift in met het verzoek om het 
besluit te vernietigen waarmee het college vergunning heeft gegeven om naast de 
Vuurtoren een te groot en hoog gebouw neer te zetten. Er is goede hoop dat de rechter 
onze bezwaren en die van acht andere partijen gegrond zal verklaren. Het tweede 
onderwerp betreft de leefbaarheidstoets. Terwijl er nog gewerkt wordt aan de invulling 
van deze toets, worden er links en rechts al vergunningen afgegeven voor het bouwen 
van hoge woontorens. De wethouder kondigt in de media veel plannen aan zoals 
hoogbouw rond de stations in Den Haag. Daarom maken wij plannen om met ons 
pleidooi voor leefbaarheid in de steeds dichter bebouwde stad persoonlijk langs te gaan 
bij gemeenteraadsfracties.  Het derde onderwerp betreft de bouwplannen met 
betrekking tot de hoogbouw in de stad. De gemeente noemt een hoogte van 50 meter 
onterecht geen hoogbouw. Dat betekent dat er overal in de stad tot 49 meter hoogte 
gebouwd mag worden. Dat is een ongewenste ontwikkeling. 

Emilie Linssen- van Rossum licht een aantal activiteiten toe van de werkgroep Levende 
Historie. Dat betreft in de eerste plaats een bezwaarschrift van de Vrienden tegen de 
omgevingsvergunning waardoor het mogelijk wordt om twee veel te hoge woontorens 
te  bouwen rond het toekomstige OCC in de omgeving van Turfmarkt, Turfhaven, 
Schedelhoekshaven en Spui. Daarnaast vindt er een halfjaarlijks overleg plaats met het 
gemeentelijk monumentenbureau. Dit overleg omvat vele onderwerpen waarvan er 
diverse met enige regelmaat terugkeren zoals het achterstallige onderhoud bij diverse 
ambassades. In de derde plaats hebben de Vrienden bezwaren ingediend tegen de 
plaatsing van MUPI’s (verlichte reclamezuilen met bewegend beeld) in de Haagse 
binnenstad. Deze MUPI’ s zorgen voor een ‘verrommeling van de openbare ruimte’. Tot 
slot roept zij alle leden op om monumentale zorgpunten in Den Haag te melden op 
monumeldpunt@vriendenvandenhaag.nl. Het gaat hier om de bescherming van 
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bijzondere gebouwen en beeldbepalende elementen. Daarbij ligt het accent ook op het 
redden van erfgoed dat door gemiste kansen of te weinig aandacht voor esthetiek 
verloren dreigt te gaan.  

Bert de Nennie belicht kort de activiteiten van de Werkgroep Activiteiten en  Excursies.  
Er blijft voor de excursies heel veel belangstelling bestaan. Naar aanleiding van de klacht
dat veel excursies vol zijn is de website zo gewijzigd dat er een belangstellingsformulier 
kan worden ingevuld, zodra een excursie is volgeboekt. Bij voldoende belangstelling 
wordt er een nieuwe excursie georganiseerd. Dit blijkt heel succesvol te zijn. De 
werkgroep getroost zich veel moeite om aan de leden zeer gevarieerde en voldoende 
excursies te blijven aanbieden. Speciale aandacht is er om voor de werkenden excursies 
in de weekends te organiseren. Tips voor nieuwe excursies zijn van harte welkom. 

Els M. van den Broek vertelt in plaats van de verhinderde Casper de Weerd  over de 
werkzaamheden van de redactie van Ons Den Haag. Deze redactie vergadert 
maandelijks om ervoor te kunnen zorgen dat er iedere twee maanden het 
verenigingsblad bij de leden op de mat ligt. Daarvoor lezen en bekijken de redactieleden 
de ingestuurde kopij en zijn ze geruime tijd bezig met de correcties. Zij roepen iedereen 
op om de teksten zo foutloos mogelijk aan te leveren. Sinds de vorige ALV is de redactie 
versterkt door de komst van Anneke de Graaf. De redactie is nu weer op volle sterkte. De
redactie weet dat veel leden de pagina Zoekplaatje (Ontdek uw stad via verborgen 
beelden en plekjes) bekijken, maar zij hoopt op meer reacties.  Aan goede oplossingen 
zijn prijzen verbonden, die aan het eind van het jaar worden uitgereikt. Tot slot gaf Els  
M. van den Broek aan dat de redactie de afgelopen periode de banden met de 
verschillende werkgroepen heeft aangehaald en werden zij verrast door een 
werkbezoek van het bestuur. Altijd goed voor het onderling contact. De redactie staat 
open voor reacties van de leden op de publicaties en stelt het op prijs als u hen benadert 
om te laten weten wat u van het blad vindt of waar zij de leden nog beter van dienst kan 
zijn. Laten wij alert blijven op veranderingen in onze stad, misschien zit er een artikel in.

Peter Reinders geeft een toelichting op de invalshoek van PR en communicatie. Hij gaf 
aan dat er vele manieren zijn om met de leden te communiceren. Het is de vraag welk 
medium we waarvoor gebruiken.  Er is behoefte aan een nadere verdieping van de 
doelstellingen van onze diverse media en wat dat betekent voor vorm en inhoud van die 
media. Daarbij richten wij ons niet alleen op de bestaande leden maar ook op nieuwe 
jongere leden. Die discussie zal zowel in de redactie van Ons Den Haag en de web- 
redactie als in het bestuur worden gevoerd. Daarnaast roept hij in navolging van de 
voorzitter alle leden op om 13 april naar het Plein te komen vanwege de ‘Dag van de 
Haagse Geschiedenis’ te komen. Er is een prachtig programma. Onze voorzitter zal aan 
het begin van de dag met de wethouder (Robert van Asten) een koetstour maken. Hij zal 
de wethouder dan op de hoogte brengen van onze standpunten over de Haagse 
stedenbouwkundige ontwikkelingen en monumentenzorg. 

5. Vaststelling Jaarverslag 2018 
Het Jaarverslag 2018 wordt vastgesteld. 

6.  Vaststelling Financieel jaarverslag 2018
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De penningmeester verstrekt naast de al gegeven schriftelijke toelichting nog een 
mondelinge toelichting op de financieF le stukken. Zij memoreert dat 2018 ook in 
financieF le zin vanwege de drie lustrumbijeenkomsten een bijzonder jaar was. De kosten 
voor het lustrum zijn geheel binnen de begroting gebleven. Het is zelfs mogelijk om nog 
een bedrag  te reserveren voor het 50ste lustrum. Daarnaast geeft zij aan dat de 
inkomsten uit contributies in 2018 iets lager waren dan begroot. Een aantal leden heeft 
de contributie dubbel betaald. Dat is uiteraard niet de bedoeling en dat geld is 
terugbetaald. De inkomsten van de verkoop van de wenskaarten is ook lager dan 
verwacht. Er staat nog een groot bedrag open aan vorderingen. Dit heeft te maken met 
het feit dat er in verband met de afronding van het financieF le jaar op 28 december nog 
facturen verzonden zijn. Omdat er geen andere kosten gemaakt zijn op de post ‘diversen’
is besloten om in deze post de inkomsten en uitgaven van het lustrum weer te geven. 
Door de drukte van het lustrum heeft het bestuur geen project gevonden voor de 
sponsoring.
In 2017 hadden wij 106 certificaten Stadsherstel. Besloten is om van de opbrengst 
hiervan drie nieuwe certificaten te kopen. De overige opbrengst aG  12 euro is geschonken
aan Stadsherstel. Nieuw dit jaar is onze nieuwe algemene rekening. Van deze rekening 
zullen de vaste lasten van de vereniging worden betaald. Er verandert voor de leden 
niets, de rekeningnummers voor de contributie en excursies blijft hetzelfde. Ook nieuw 
is ons mobiele pinapparaat, waardoor het mogelijk is om bij de verkoop van de 
wenskaarten te pinnen. 

De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn 
naar aanleiding van deze korte toelichting.  De heer Andreoli stelt een vraag over de 
balans. Hij vraagt zich af waarom het lustrum op de resultatenrekening zichtbaar is, 
aangezien deze bedragen ook niet zijn begroot. Antwoord van de penningmeester: deze 
kosten zijn gemaakt en moeten zichtbaar en transparant weergegeven worden. Daarom 
is gekozen om de kosten van het lustrum wel op de resultatenrekening te zetten. De heer
van der Ploeg stelt een vraag over de sponsoring. De proceskosten worden gecumuleerd.
Als het niet wordt gebruikt wordt het gecumuleerd gereserveerd voor volgende jaren. 
Waarom geldt dat ook niet voor andere onderwerpen zoals de sponsoring? De 
penningmeester beantwoordt deze vraag met de opmerking dat dit een besluit van het 
bestuur is, maar dat dit onderwerp in een volgende bestuursvergadering besproken zal 
worden. De heer van der Hoeven stelt een vraag over de kosten voor het drukken van 
Ons Den Haag. Waarom zijn deze kosten € 4000 hoger dan begroot`? De penningmeester
beantwoordt deze vraag met het antwoord dat deze veroorzaakt zijn door de kosten van
de nieuwe huisstijl van Ons Den Haag. 

Aangezien geen van de twee leden van de kascommissie op deze ALV aanwezig is, 
besluit de voorzitter dat het punt decharge doorschuift naar de ALV in het najaar. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie
De twee leden van de huidige kascommissie komen nog voor een herbenoeming in 
aanmerking. Els M. van den Broek is reserve lid. 

8. Rondvraag
 De heer Andreoli meldt dat op de website de datum van de ALV niet wordt 

genoemd. De voorzitter geeft aan dat de agenda eigenlijk ook in het laatste 
nummer van Ons Den Haag had moeten staan. Een volgende keer zal er goed op 
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worden gelet dat de leden op de hoogte zijn van de datum en de agenda van de 
ALV. 

 De vraag wordt gesteld waarom in het blad Ons Den Haag de naam Ons Den Haag 
niet bovenaan staat in plaats van onderaan. Dat zou de verkoop kunnen 
bevorderen. Peter Reinders reageerde daarop met dat daarvoor bewust gekozen 
is, omdat het de bedoeling is dat de foto op het voorblad de ‘eyecatcher’ is. 
Bovendien is het blad ‘Ons Den Haag’ niet in winkels te koop. 

De voorzitter sluit om 20.45 de vergadering. Na afloop van deze vergadering zal er een 
nazit zijn bij Blossom en de voorzitter nodigt een ieder van harte uit om daarbij 
aanwezig te zijn.

Pauze

Lezing over Hendrick de Keyser door Isja Finaly, Hoofd Instandhouding 

De Vereniging Hendrick de Keyser  is een ideeF le instelling zonder winstoogmerk en heeft
een ANBI-status. De inmiddels 100 jaar oude vereniging werd in 1918 door enkele 
Amsterdammers opgericht. De naamgever van de vereniging was een Amsterdamse 17e 
eeuwse architect. De vereniging heeft tot doel het behouden van historisch of 
architectonisch waardevolle huizen en hun interieurs in Nederland. Zowel particulieren 
als bedrijven kunnen lid worden. Op dit moment zijn er ongeveer 4500 leden. Het 
hoofdkantoor staat op de Herengracht in Amsterdam. 

De vereniging  realiseert haar doel door: verwervingen, instandhouding, verhuren en 
voorlichting. De verwerving van panden gebeurt voornamelijk via schenkingen en 
legaten en soms ook door aankoop. De vereniging hecht een groot belang aan het 
restaureren, conserveren en beheren van oude huizen voor de volgende generaties. De 
monumentale status is niet altijd een vast gegeven, maar desalniettemin wordt elke 
aanwinst met zorg bestudeerd en beoordeeld alvorens de restauratie wordt gestart. De 
meeste gebouwen liggen in het westen van Nederland. Het betreft woonhuizen, vergader
- en dinerlocaties en sinds kort ook logieslocaties. Isja Finaly liet van deze gebouwen 
vele mooie foto’s zien. 

De vereniging is sinds kort ook actief in Den Haag. De vereniging kreeg drie jaar geleden 
een groot legaat van meerdere panden in het Zeeheldenkwartier. De eerste twee 
restauraties zijn nu voltooid ( Piet Heinstraat 2b en Elandstraat 12). Momenteel wordt 
nog gewerkt aan de Toussaintkade 22 en wordt de restauratie van de Elandstraat 10 
voorbereid. Bij de keuze van welke gebouwen in aanmerking komen voor verwerving en
restauratie worden criteria gehanteerd zoals: er moet een bedreiging voor het gebouw 
zijn, maar ook op de wat langere termijn moet een gezonde exploitatie (door voldoende 
huurinkomsten) mogelijk zijn. 
 
De vereniging wil met voorlichting begrip kweken voor het belang van het behoud van 
architectuur en monumenten. Ze stelt haar huizen tijdens landelijke evenementen open 
voor publiek om zo een breder draagvlak te creeFren en om nieuwe leden te werven. Met 
het project ‘Museumhuizen’  vertelt de vereniging het verhaal van de Nederlandse 
woongeschiedenis. In elk huis wordt ingegaan op een bepaalde ontwikkeling. In 
Amsterdam leert de bezoeker bijvoorbeeld waarom zestiende-eeuwse huizen geen gang 
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hadden. Een huis in Steenwijk biedt inzicht in de reden dat oma vroeger twee keukens 
had. 
Zie voor meer informatie: 
https://www.hendrickdekeyser.nl/assets/Uploads/Vereniging/Downloads/
Jaarverslag-HdK-2017-website-versie.pdf
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