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VRIENDEN VAN DEN HAAG 
 

 

Notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 24 april 2012 

 

Aanwezig Het bestuur: 

 voorzitter Rieks Toxopeus 

 secretaris Jeannette van Haalen 

 penningmeester Jaap Trouw 

 vice-voorzitter Frank van Maarseveen 

 leden Jan van der Ploeg 

  René Vlaanderen 

  Hanny Wesseling 

 

 en 50 stemgerechtigde leden. 

 

Opgemaakt door Jeannette van Haalen 

 

Plaats Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Een speciaal welkom voor de heer Steven van Hoogstraten, algemeen directeur 

van de Carnegie-Stichting. 

 

Tevens wordt stil gestaan bij het overlijden van Kitty Luitse-Grijzenhout. Kitty was 

jarenlang bestuurslid van de VvDH. Zij zette zich vooral in voor het organiseren van 

excursies en de productie en verkoop van de wenskaarten en heeft tot het laatste 

moment het bestuur ondersteund. Kitty zal zeker worden gemist. 

 

Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld, zoals voorgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken 

Berichten van verhindering: de heer R. Chaudron, Mw. J. Kettner, de heer B. de Nijs,  

de heer R. van der Wal. 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 15/11/2011 

Tekstueel 

Geen wijzigingen 

 

Naar aanleiding van 

Geen toevoegingen 

 

4. Bestuursmededelingen 

1. Vertrek René Vlaanderen 

René zal het bestuur van de Vrienden gaan verlaten. René heeft namelijk de positie van 

voorzitter bij zustervereniging Die Haghe aanvaard. Zijn vertrek zal officieel worden 

gemaakt tijdens de ALV van het najaar. 

De voorzitter is blij te kunnen melden dat René’s positie binnen het bestuur zal worden 

overgenomen door Jacob Bijl. Ook zal Jacob het voorzitterschap van de werkgroep 

Stadsbeeld & Stadsgroen op zich gaan nemen. 
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2. Lidmaatschap jongere leden 

Het is prettig te constateren dat ook jongeren onze vereniging weten te waarderen. 

Hun aanwezigheid tijdens deze ALV wordt zeer gewaardeerd.  

 

3. Vriendenborrel  

In ODH van mei/juni zal de eerste Vriendenborrel worden aangekondigd. Iedereen wordt 

van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur hoopt d.m.v. de borrel de 

leden beter te leren kennen, hun ideeën en meningen te horen, hun visie over de 

ontwikkelingen in Den Haag te vernemen en wellicht ook te horen wie eventueel 

geïnteresseerd is de vereniging te ondersteunen via het bestuur of een van de 

werkgroepen. 

Mevrouw Pia Simonis vraagt hoe vaak deze borrel zal gaan plaats vinden. De voorzitter 

laat weten dat dit afhankelijk is van het succes van de eerste borrel in mei. In eerste 

instantie wordt gedacht aan een borrel om de twee / drie maanden. 

 

4. 2013 Jubileumjaar 

Zoals bekend zal de vereniging in 2013 haar 40 jarig bestaan vieren. 

Concrete plannen zijn nog niet bekend. Er wordt ondermeer gedacht aan een 

start bijeenkomst rond 16 mei, een feestelijke afsluiting van het jaar in de maand 

november en tussen deze beide gelegenheden in zullen excursies, lezingen en andere 

activiteiten worden georganiseerd. 

 

5. Haags Monumenten Platform 

Alexander en Frederikkazerne 

Via dit platform zijn de Vrienden betrokken geweest bij het verzoek aan de Minister van 

Defensie onderdelen van de Alexander- en Frederikkazerne te behouden van sloop. 

Met name de toegangspoorten en de carrés zouden behouden moeten blijven. 

Parkeergarage Lange Voorhout 

Daarnaast zullen de Vrienden deelnemen aan een workshop betreffende de ontwikkeling 

van een nieuwe parkeergarage onder het Lange Voorhout. De Vrienden zijn hier fel op 

tegen en zullen argumenten aandragen en suggesties doen voor andere alternatieven. 

 

6. Ons Den Haag 

De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen heeft reeds een aantal artikelen gepubliceerd 

met als titel: Vastgoed crisis biedt kansen voor Den Haag. Deze reeks zal gedurende het 

hele jaar worden voortgezet. Er wordt met name gepleit voor hergebruik van leegstaande 

panden voor andere bestemmingen. Eveline Blitz legt uit dat het de bedoeling is met de 

fracties over dit onderwerp in gesprek te gaan in de hoop dat de gemeente bij de 

evaluatie van de ruimtelijke structuurvisie 2012 grote bouwplannen opschort maar ook 

structureel de bakens zal gaan verzetten. 

 

5. Jaarverslag 2011 

Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 

De heer Gerard Verhoeven wil graag weten of de Vrienden contact hebben met de 

vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Jan van der Ploeg antwoordt dat 

hij contact heeft gezocht mede vanuit zijn positie binnen de werkgroep Levende Historie. 

Met name de rol van waakhond blijkt van groot belang te zijn. De goede relatie met de 

afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag lijkt zijn vruchten af te werpen. 

 

6. Financieel verslag 2011 en begroting 2012 

Penningmeester Jaap Trouw licht het verslag en de begroting toe. 

Wanbetalers 

Ten aanzien van de te betalen contributie stelt Jaap voor het huishoudelijk reglement aan 

te passen, opdat er meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van  
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het niet betalen van de contributie. Dit zal tijdens de ALV van het najaar worden 

besloten. Tevens zal het bestuur de wanbetalers telefonisch gaan benaderen in de hoop 

de contributiebetaling alsnog te ontvangen. 

 

De heer Bert de Nennie stelt voor een automatische incasso regeling op te zetten en wil 

daar graag bij assisteren. Vooraf moet echter eerst bepaald worden wat de kosten 

hiervan zouden zijn. Mede vanwege de aanpassingen aan de website zou dit een 

kostbare zaak kunnen worden. 

 

7. Verslag kascommissie 

De heer Chris Tetteroo geeft aan dat de financiën van de vereniging over 2011 goed zijn 

bevonden. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor decharge te verlenen aan het 

bestuur voor het over 2011 gevoerde financiële beleid en beheer, welk voorstel door de 

ledenvergadering bij acclamatie wordt overgenomen. 

 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

Mevrouw Hanneke Schulting zal de commissie verlaten. Zij wordt bedankt voor haar 

bijdrage aan de commissie. 

De heer Tetteroo blijft beschikbaar. Mevrouw Iefke Duymaer van Twist stelt zich 

beschikbaar als nieuw lid van de commissie en Els van den Broek stelt zich beschikbaar 

als reserve lid.  

 

9. Bestuursverkiezing en -samenstelling 

Jan van der Ploeg heeft zijn termijn van 3 jaar volbracht en stelt zich weer beschikbaar 

voor de komende periode. De leden ondersteunen zijn besluit met enthousiasme. 

 

10. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

 

Mevrouw H. Durville vraagt of het ook mogelijk is een standbeeld voor Bertha von 

Suttner te realiseren. 

De voorzitter laat weten dat dit helaas niet mogelijk blijkt te zijn. Het gemeentebestuur 

is zeer terughouden t.a.v. het plaatsen van standbeelden ter ere van specifieke 

personen. 

 

Inmiddels heeft het pand aan de Laan van Meerdervoort nummer 70 de naam ‘Bertha 

von Suttner Building’ gekregen. Ook zal er een film over haar geproduceerd worden door 

de gemeente. Daarnaast zal het Vredespaleis tijdens het lustrum (2013) aandacht aan 

Bertha besteden. En de Oostenrijkse ambassade heeft een muziekstuk van Franz von 

Suppé getraceerd getiteld ‘Die Waffen Nieder’. Dit zal ten gehore worden gebracht door 

het Westlands mannenkoor. 

 

Sluiting huishoudelijke deel van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur het huishoudelijk gedeelte 

van de vergadering. 

 

De heer mr. Steven van Hoogstraten, algemeen directeur van de Carnegie-Stichting, heeft een 

informatieve en interessante lezing gehouden over (de geschiedenis) het Vredespaleis en al 

haar facetten. 

 

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2012. 

 

 

Voorzitter Secretaris 

Rieks Toxopeus Jeannette van Haalen 

 


