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1. Opening 

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

van harte welkom.  

 

Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld, waarbij het voorstel om punt 6  

(bestuursverkiezing- en samenstelling) en 7 (voorstel tot wijzigen HR) 

te verwisselen wordt goedgekeurd door de aanwezigen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Berichten van verhindering: mw. E. Blitz, de heer R. Chaudron, mw. H. van 

Nieuwpoort, mw. M. Romijn, de heer G. Verhoeven, de heer R. Visser, de 

heer R. van der Wal en de heer R. Wubbels. 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 24 april 2012 

Tekstueel 

Geen wijzigingen 

 

Naar aanleiding van 

Punt 4. 2013 Jubileumjaar: 

De heer Franse merkt op dat er wel degelijk standbeelden van bekende 

personen in het openbaar worden geplaatst. Ondermeer recentelijk het 

beeld van Nelson Mandela en ook is er een beeld van Gandi. Dit n.a.v. het 

plaatsen van een buste/beeld van Bertha von Suttner. 

De voorzitter informeert de leden dat de ontwerpen (buste van Bertha von 

Suttner) van de eerste twee finalisten beiden zullen worden geplaatst. Het 

winnende ontwerp zal door de Carnegie Stichting worden onthuld in de hal 

van het Vredespaleis ter ere van het honderdjarig bestaan. Het tweede 

ontwerp wordt geschonken aan de gemeente. Waar het geplaatst zal 

worden is nog niet bekend. 

 

 



4. Bestuursmededelingen 

1. Vriendenborrel  

Gezien het succes van de twee eerste vriendenborrels in restaurant Pavlov 

word besloten op 23 januari de derde borrel te organiseren. Iedereen is 

uiteraard van harte welkom. Ook dit maal zal er een inleiding worden 

gehouden tijdens de borrel.  

 

2. 2013 Jubileumjaar 

Het globale programma van het jubileumjaar zal worden aangekondigd in 

Ons Den Haag van januari 2013. Zoals reeds eerder gemeld werd gekozen 

voor een sober maar interessant programma. Ondermeer bestaande uit 

verschillende excursies, stadsrondritten, vaartochten en lezingen. Er zal 

worden gestart met een bijeenkomst in het Appeltheater in Scheveningen 

op donderdag 16 mei 2013. 

 

3. Werkgroepen 

De werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen heeft zich het laatste jaar onder 

meer bezig gehouden met het thema ’de crisis als kans’. Dit in verband met 

de op handen zijnde evaluatie van de structuurvisie 2012. De werkgroep 

heeft gesprekken gevoerd met verschillende fracties van de gemeenteraad. 

 

De werkgroep Erfgoed, voorheen Levende Historie, zal onder leiding van 

coördinator Martin Snuverink, haar taak als waakhond voortzetten en 

versterken.  

De voorzitter is verheugd te kunnen melden dat de Dienst Monumentenzorg 

van de gemeente een ’erfgoed loket’ zal gaan openen waar iedereen terecht 

kan met bevindingen die er toe doen – zowel positief als negatief - wat het 

erfgoed betreft. Ook het plaatsen van tweetalige borden bij monumenten / 

bezienswaardigheden heeft een vervolg gekregen. Het is de bedoeling dat 

het eerste bord zal worden onthuld in 2013. 

 

De werkgroep activiteiten heeft een nieuwe coördinator. Bert de Nennie zal 

de taken overnemen van Jan van der Ploeg, opdat Jan meer tijd kan vrij 

maken voor andere prioriteiten. Tijdens de ALV van april 2013 zullen wij 

officieel afscheid nemen van Jan als bestuurslid. 

 

4. Lopende zaken 

SpuiForum - het al dan niet bouwen van het SpuiForum heeft heel wat 

voeten in de aarde gehad. Helaas heeft de gemeente ondanks het feit dat 

het merendeel van de bewoners, zo ook de Vrienden, tegen de bouw is, 

besloten dit te toch gaan realiseren. 

 

Hoge Raad - recentelijk zijn de Vrienden samen met Bond Heemschut, de 

bewoners van het Smidsplein en de buurtschap 2005 in beroep gegaan 

tegen het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Hoge Raad aan het 

Smidsplein/Korte Voorhout.  

 

Parkeergarage Lange Voorhout - wat de parkeergarage betreft kan gelukkig 

gemeld worden dat deze niet gebouwd zal gaan worden.  

 

Email adres - de voorzitter laat weten dat in de eerstvolgende publicatie van 

ODH een verzoek staat voor het opgeven van het e-mailadres. Het bestuur 

hoopt zodoende het bestand dusdanig volledig te maken dat berichten in de 

toekomst ook via e-mail bij de leden terecht kunnen komen. 

 

5. Financiën en concept-begroting 2013 

Penningmeester Jaap Trouw presenteert de concept-begroting. 



Het jaar 2012 laat, ondanks de verwachtingen, tot nu toe toch een groei 

van het aantal leden zien. Momenteel zijn dat ongeveer 1700 leden. 

Ook de verkoop van de wenskaarten toont een positieve ontwikkeling. 

Uiteraard wordt een en ander pas duidelijk nadat het resultaat van 2012 

bekend is. Ook dan kan pas de begroting voor 2013 worden bijgesteld. 

 

Het bestuur heeft het voornemen in 2013 de website aan te passen aan de 

eisen van deze tijd en daarmee de vereniging toegankelijker te maken. In 

verband hiermee is een bedrag opgenomen op de begroting. Wat de 

inkomsten van activiteiten betreft zal een vermindering te zien zijn wegens 

het te vieren jubileum. 

Op de vraag of wij een eigen vermogen hebben gezien het feit dat er 

inkomsten voortkomen uit “rente en dividend” antwoord de penningmeester 

bevestigend: het vermogen bedraagt ca. 27.000 euro. 

De uitgaven voor het jubileum zullen niet bekostigd worden uit dit 

vermogen maar uit de reserves die de afgelopen vier jaar werden 

opgebouwd. Te weten 2000 euro per jaar. 

 

6. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

Het voorstel is artikel 5 (Geldmiddelen – Jaarlijkse bijdrage) aan te passen 

om de procedure voor de betaling van de jaarlijkse contributie voor de 

leden duidelijk te maken. 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen door de leden. 

 

7. Bestuursverkiezing en -samenstelling 

Het bestuur stelt voor Jacob Bijl, coördinator van de werkgroep Stadsbeeld 

& Stadsgroen, te benoemen als bestuurslid. Jacob wordt van harte welkom 

geheten. 

Rieks Toxopeus heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie na ruim 4,5 

jaar als bestuurslid en ruim 3,5 jaar als voorzitter wil neerleggen. Hij geeft 

aan de functie met veel plezier vervuld te hebben. Dat was vooral mogelijk   

dankzij de goede samenwerking met en steun van de medebestuursleden 

en werkgroepleden. Verder dankt hij de leden voor het in hem gestelde 

vertrouwen en geeft aan actief lid te willen blijven. 

Het voorstel om bestuurslid René Vlaanderen in zijn plaats te benoemen tot 

voorzitter van de vereniging Vrienden van Den Haag wordt met applaus 

begroet. 

René Vlaanderen neemt de hamer van Rieks over en dankt hem voor zijn 

toewijding en inzet mede t.a.v. het Louis Couperus huis, de tweetalige 

borden en ook Bertha von Suttner. En vooral ook voor Rieks’ diplomatie en 

capaciteiten als netwerker. Rieks greep iedere kans aan om de vereniging 

onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

 

8. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

De heer Franse vraagt zich af in hoeverre de vereniging ook nieuwbouw 

projecten onder de aandacht wenst te brengen. Frank van Maarseveen laat 

weten dat juist dit onderwerp onder de titel ’nieuwe stadswijken’ veel 

aandacht zal krijgen in de publicaties van ODH in 2013. De werkgroep 

Stadsbeeld en Stadsgroen houdt zich intensief bezig met de nieuwe 

architectuur in de stad terwijl de werkgroep Erfgoed juist de monumentale 

panden onder haar hoede neemt. 

Tevens informeert de heer Franse de leden aangaande de viering van het 

150 jarig jubileum van Couperus geboortejaar en de presentatie betreffende 

het Couperusnummer van literair tijdschrift Extaze in Pulchri Studio. 

 

Het bestuur zegt desgevraagd zich bewust te zijn van het feit dat excursies 

op werkdagen niet alle leden goed uitkomen: het tracht waar mogelijk hier 



zeker rekening mee te houden. Het blijkt echter lastig daar de vereniging 

afhankelijk is van anderen wat de excursies betreft en juist deze contacten 

mede bepalen wanneer de excursies het beste plaats kunnen vinden. 

 

Els van den Broek refereert naar artikel 5 punt 7 – Ereleden zijn vrijgesteld 

van betaling van contributie - van het huishoudelijk reglement en vraagt 

wie precies onze ereleden zijn. Momenteel heeft de vereniging geen 

ereleden. Wel was de oprichtster van onze vereniging, Hermance 

Schaepman, erelid tot aan haar dood. 

 

Sluiting huishoudelijke deel van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur het 

huishoudelijk gedeelte van de vergadering. 

 

René Vlaanderen geeft een boeiende en informatieve lezing over de na-oorlogse 

stadsvernieuwing in Den Haag. De avond blijkt helaas te kort om alle wijken 

uitvoerig te kunnen bespreken. 

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2013. 

 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen Jeannette van Haalen 

 

 


