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Vrienden van Den Haag

Conceptnotulen van een webinar-vergadering

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 13 april 2021
Aanwezigen Bestuur:

Voorzitter Henk Bakker
Secretaris Marjan Engels/ Willem Frans Arts
Penningmeester Coby Koeleman
Vice-voorzitter Jacob Bijl
Leden Emilie Linssen- van Rossum 

Bert de Nennie
Casper de Weerd

In totaal 40 stemgerechtigde leden. Daarnaast hebben twee leden vooraf schriftelijk 
aangegeven de voorstellen van het bestuur te steunen. 

Opgemaakt door Marjan Engels en Willem Frans Arts 
Plaats Kerk- en buurthuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 en virtueel 

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom op 
deze digitale vergadering. Het doet hem genoegen te constateren dat er zelfs bij deze 
digitale ALV een grote opkomst is. Hij stelt een kleine wijziging van de agenda voor. Die 
houdt in dat het Financieel Jaarverslag 2020 niet nu, maar in de ALV van het najaar zal 
worden besproken. Deze procedure wijkt af van wat er in de statuten staat. De reden 
hiervoor is dat ten gevolge van de Coronacrisis de werkzaamheden van de 
kascontrolecommissie niet op tijd konden worden afgerond. De leden gaan akkoord met 
het voorstel van het bestuur om het Financieel Jaarverslag 2020 in de ALV van het 
najaar te behandelen. 

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Vaststelling concept-notulen ledenvergadering van 23 oktober 2021
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

4. Bestuursmededelingen 
Geen. 

5. Bestuursverkiezing
Liza van Kuik is per 1 november jl. vanwege haar drukke werkzaamheden afgetreden als
bestuurslid. Zij vervulde de rol van penningmeester. Coby Koeleman heeft haar plaats 
per 1 november jl. voorlopig ingenomen. Jacob Bijl is aan de beurt om af te treden, maar 
heeft zich herkiesbaar gesteld. Marjan Engels is aan de beurt om af te treden en heeft 
zich niet herkiesbaar gesteld. 
Het bestuur stelt voor om Coby Koeleman met terugwerkende kracht vanaf 1 november 
jl. als bestuurslid te benoemen, om Jacob Bijl als bestuurslid te herbenoemen en om 
Willem Frans Arts als bestuurslid te benoemen. Hij introduceert zichzelf en geeft aan dat
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hij zijn passieve lidmaatschap sinds 2005 van de Vrienden van Den Haag graag wil 
vervangen door een actieve constructieve rol als secretaris. Hij vindt het behoud van het 
eigen karakter van Den Haag als aangename plaats om te wonen erg belangrijk.  De ALV 
ondersteunt de voorstellen van het bestuur met applaus. De vertrekkende secretaris 
krijgt als dank voor haar werkzaamheden een mooie bos bloemen aangereikt. De 
voorzitter kondigt aan dat van haar en van Liza van Kuik in de ALV van het najaar, 
wanneer live vergaderen weer mogelijk is, definitief afscheid wordt genomen. 

6. Jaarverslag 2019 en 2020
Het jaarverslag van 2019 wordt inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.  Wel wordt er 
geconstateerd dat de lay-out van 2019 en 2020 nogal van elkaar afwijken. De voorzitter 
geeft aan dat hij het er wel mee eens is dat de jaarverslagen herkenbaar moeten zijn en 
daarom op elkaar zouden moeten lijken. In dat verband wordt de opvatting van de 
nieuwe secretaris relevant. Het bestuur zal dit dus nog nader bekijken. 

7. Decharge van het bestuur m.b.t. de financiën over 2019
De kascommissieleden Jaap Trouw en Els M. van den Broek hebben verklaard, dat de 
kascommissie de financie= le stukken heeft bestudeerd en in orde heeft bevonden. De 
voorzitter vraagt vervolgens of het bestuur decharge wordt verleend, hetgeen bij 
acclamatie gebeurt. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie
De voorzitter stelt voor de benoeming van de kascommissieleden over de verslaglegging
van het jaar 2021 uit te stellen tot de ALV in het najaar. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. Die leden die belangstelling hebben voor deze functie worden van harte 
verzocht zich bij het bestuur te melden. 

9. Conceptbegroting 2021 
Een herziening van de Begroting 2021 was nodig vanwege de Coronacrisis. Zo gingen de 
excursies niet door en werden er minder wenskaarten verkocht. De voorzitter uit, zoals 
hij eerder in het voorwoord van Ons Den Haag deed, zijn zorg over de daling van het 
aantal leden. De conceptbegroting is gelukkig wel sluitend .  De voorzitter vraagt of er 
vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de schriftelijke 
toelichting op de conceptbegroting voor 2021. Een aantal leden merkt op dat deze 
Begroting er prima uitziet en vervolgens stelt de vergadering de Begroting voor 2021 
vast. 

10.Herziening Huishoudelijk Reglement 
De voorzitter geeft een aantal redenen waarom het oude Huishoudelijk Reglement aan 
herziening toe was. Zo waren er een aantal verdubbelingen ten opzichte van de statuten 
en was het oude reglement niet altijd eenduidig te interpreteren. De voorzitter vraagt 
vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn over deze herziening. 
Er wordt opgemerkt dat er zowel in de aanbiedingsbrief als het nieuwe reglement zelf 
geen datum wordt genoemd. De voorzitter geeft aan dat deze omissie zal worden 
hersteld. 
Eveline Blitz verzoekt de bespreking van de herziening van het Huishoudelijk Reglement
te verplaatsen naar een live vergadering. Een webinar-vergadering leent zich immers 
niet voor een goede bespreking met interactie met de leden. Dit verzoek wordt 
ondersteund door diverse leden. Aangezien de herziening van het reglement geen haast 
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heeft, besluit de vergadering op voorstel van het bestuur dat de bespreking van dit 
reglement wordt verplaatst naar de ALV in het najaar. 

11.Rondvraag 
 Piet Hein Schoemaker vraagt of het bekend is wat de reden is van de opzeggingen. De

voorzitter geeft aan dat de redenen, voor zover bekend, divers zijn. Het komt door de
coronacrisis, door verhuizingen, door overlijden, om financie= le redenen, men wil lid 
worden van een andere vereniging of in e?e?n enkel geval omdat men het oneens is 
met het beleid van de Vereniging. 

 Een lid vraagt wat voor acties er worden ondernomen om het aantal leden te doen 
verhogen. De voorzitter geeft aan dat er bijvoorbeeld een advertentie is geplaatst in 
Den Haag Centraal. Dat heeft 34 nieuwe leden opgeleverd. Jacob Bijl vertelt dat deze 
advertentie in de digitale nieuwsbrief digitaal naar alle leden wordt gestuurd, opdat 
zij die advertentie weer naar hun familieleden en vrienden kunnen doorsturen. Een 
advertentie in de Haagsche editie van het AD bleek te kostbaar voor onze Vereniging.

Voorts worden er door onder meer de bestuursleden bij bibliotheken, wijkgebouwen
en zorgverleners exemplaren van Ons Den Haag neergelegd. In deze coronaperiode 
lukt dat minder goed, omdat bijvoorbeeld de bibliotheken dicht zijn en zorgverleners
vanwege hygie=ne maatregelen geen overbodige spullen in hun wachtkamer willen 
hebben.  Een ander lid doet de suggestie om meer artikelen en interviews via free 
publicity te plaatsen in bijvoorbeeld alle wijkbladen of bladen zoals de Oud 
Hagenaar, nu Haagse Tijden genaamd. In dat laatst genoemde blad zou ook een 
advertentie kunnen worden geplaatst. De voorzitter geeft aan dat het bestuur die 
mogelijkheid zal onderzoeken. Wat zijn de kosten van een dergelijke advertentie, wat
is het verspreidingsgebied en wat is de oplage en dergelijke. Het is inderdaad van 
belang de naamsbekendheid van de Vrienden van Den Haag te vergroten. Jacob Bijl 
wijst naar aanleiding van de opmerking over free publicity erop dat er in Den Haag 
Centraal drie artikelen van de Vrienden zijn geplaatst, twee op verzoek van de 
hoofdredacteur. Dergelijke contacten moeten we koesteren omdat vele duizenden 
inwoners uit Den Haag en ook ‘het stadhuis’ deze artikelen lezen. 

Als de coronacrisis voorbij is, kunnen ook op straat, bij evenementen zoals de Dag 
van de Haagsche Geschiedenis weer leden worden geworven. 

Ook wordt geprobeerd om leden te behouden die hun contributie nog niet hebben 
betaald. Zij worden op verschillende wijzen (schriftelijk, per mail en telefonisch) 
erop gewezen dat ze nog niet hebben betaald en worden gemotiveerd om alsnog te 
betalen. Vaak is het deze leden eenvoudigweg aan hun aandacht ontsnapt en betalen 
ze alsnog. 

 Een ander lid stelt de vraag of er bij acties zoals bij inspraak in de gemeenteraad 
altijd een persbericht uitgaat. De voorzitter antwoordt hierop dat wij dat selectief 
doen als we het onderwerp daarvoor zwaar genoeg vinden. We moeten hierin keuzes
maken omdat persberichten niet altijd in de kranten worden opgenomen en hun weg
naar de publiciteit vinden. 

12.Sluiting
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering. 


