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VRIENDEN VAN DEN HAAG 
 

 

Notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 23 april 2013 

 

Aanwezig Het bestuur: 

 voorzitter René Vlaanderen 

 secretaris Jeannette van Haalen 

 penningmeester Jaap Trouw 

 vice-voorzitter Frank van Maarseveen 

 leden Jacob Bijl 

  Jan van der Ploeg 

  

 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 mevrouw Thera Konvalinka. 

 

Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld, zoals voorgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken 

Berichten van verhindering: mevrouw E. Blitz, de heer A. Dijk, de heer R. van der Wal, 

mevrouw H. Wesseling. 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 20 november 2012 

Tekstueel 

Geen wijzigingen 

Naar aanleiding van 

Geen toevoegingen 

 

4. Bestuursmededelingen 

1. Wensenlijst Verkiezingsprogramma 2014 

De vrienden hebben de gemeenteraadsfracties een bericht gestuurd waarin zij aandacht 

vragen voor punten waarvan zij menen dat deze aan de orde moeten komen in de partij 

programma’s voor de raadsverkiezing in 2014. Deze aandachtspunten zijn: 

1. bestrijden leegstand. 

2. optreden tegen ongewenste verwaarlozing en vernieling van erfgoed door speculatie. 

3. verbeterde communicatie met de buurt/omgeving vanuit de gemeente betreffende 

haar eigen projecten. 

4. organische ontwikkeling stadsdelen en niet kille tekentafelplanologie. 

5. versterk de groen kwaliteiten van de stad, maak er geen potentiële bouwgrond van. 

6. Geen garage onder het Lange Voorhout. 

7. Heroverweeg ontwikkeling Spuiforum. 

 

2. Haags Monumenten Platform 

De Vrienden hebben als lid van het Haags Monumenten Platform wethouder Baldewsingh 

attent gemaakt op het belang van het behoud van beschermde stadsgezichten, van 

monumenten en van monumentale ensembles. 

Breng deze onder de aandacht van de lokale bevolking. Onder het motto “bekend maakt 
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bemind” zullen dergelijke stadsbeelden onder een groter publiek gewaardeerd worden. 

Uitgangspunt is echter wel dat de gemeente zelf de regels na leeft die hiervoor werden 

bepaald en dat de welstandscommissie toezicht houdt. Het lijkt soms alsof dit meer als 

een last wordt gezien. 

 

3. Activiteiten en Excursies 

Bert de Nennie heeft de taak van coördinator van de werkgroep overgenomen van Jan 

van der Ploeg. Bert dankt Jan voor zijn inzet en voor het mooie programma dat Jan de 

afgelopen jaren voor de leden heeft weten te organiseren. 

Er hebben zich 3 potentiële kandidaten voor de werkgroep aangemeld die, gezien het 

grote aantal activiteiten gepland voor het lustrumjaar, van harte welkom zijn. 

Vooralsnog zal het jubileum programma gebaseerd worden op 4 thema’s met per thema 

meerdere excursies. Ook bezoeken aan het Vredespaleis en de Huygens tentoonstelling 

zullen worden georganiseerd. 

 

4. Levende Historie 

Martin Snuverink heeft de taak van coördinator van deze werkgroep op zich genomen. 

De werkgroep hoopt ondermeer als “waakhond” de verloedering en afbraak van 

monumentaal/historisch erfgoed tegen te gaan. Daarbij zullen wijken buiten de stadskern 

ook meer aandacht krijgen. 

Lopende zaken betreffen ondermeer: 

- renovatie tolhek aan de Kerkhoflaan. 

- behoud schoolgebouw Ketelstraat, een van de weinige voorbeelden van de “Nieuwe 

Haagse School” op het veen. 

- het al dan niet behouden en renoveren van arbeidershuisjes in de Roggeveenstraat. 

- de zorgelijke toestand van het leegstaande pand op de hoek Prinsegracht en Lutherse 

Burgwal. 

 

5. Stadsbeeld & Stadsgroen 

- Smidsplein, Raad van State: de Vrienden (samen met Bond Heemschut) hebben het 

bestemmingsplan aangevochten hetgeen heeft geleid tot een tussenuitspraak van de 

Raad van State waarin de gemeente drie gebreken van het BP diende te herstellen. 

Recentelijk werd het gerepareerde BP bekend gemaakt en hebben de Vrienden (Gwen) 

niets meer kunnen ontdekken dat niet klopt met de tussenuitspraak van de RVS. Gwen 

heeft ook ingesproken in de welstandscommissie en kritiek geuit op het ontwerp van 

Claus & Kaan; de commissie heeft het echter unaniem goedgekeurd. 

- Spuiforum: de gemeente is de kosten voor het theatercomplex aan het door berekenen. 

Actiegroep Dooievaar (tegenstander van het Spuiforum) heeft een alternatief plan 

ontwikkeld. Middels het organiseren van lezingen en debatten hoopt men hier een groter 

draagvalk onder de lokale bevolking voor te creëren. 

 

5. Jaarverslag 2012 

Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 

De heer Van Dam (n.a.v. activiteiten), vraagt zich af wat er gedaan wordt wanneer 

steeds dezelfde persoon uitgeloot wordt van een excursie. Bert geeft toe dat het systeem 

niet ideaal is. Mocht echter blijken dat dit het geval is dan zal deze persoon alsnog 

geplaatst worden voor de geprefereerde activiteit. 

 

6. Financieel verslag 2012 en begroting 2013 

Penningmeester Jaap Trouw licht het verslag en de begroting toe. 

- resultatenrekening 2012: er werd een positief saldo behaald. 

- wenskaarten: de uitgaven zijn hoger uitgevallen wegens het herdrukken van kaarten.  

- verenigingskosten: mede door het vereenvoudigen van de bancaire situatie en ook door 

het aanschaffen van een mobile telefoon zullen deze in de toekomst lager zijn. 

- diversen: kosten hoger dan begroot vanwege het drukken en versturen van de 

brochure “Crisis als kans” naar gemeenteraadsleden en anderen. 

- Smidsplein / Hoge Raad: afhankelijk van de uitslag van het hoger beroep eventueel 

gedeeltelijk retour. 
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Mevrouw Goudswaard merkt op dat de lagere verkoop aantallen van wenskaarten 

automatisch zouden moeten leiden naar het minder drukken/herdrukken van 

wenskaarten. 

De heer Toxopeus merkt op dat het daardoor wellicht beter is de begroting voor 2013 

aan te passen. Ook de verkoop via internet zal immers een effect hebben op de verkoop 

van de Vrienden kaarten. 

De heer Van Koppenhagen vraagt zich juist af of ook wij – de Vrienden- niet een poging 

zouden moeten doen onze kaarten via het internet aan te bieden. Het zou interessant 

zijn de mogelijkheid te onderzoeken. 

 

Begroting 2013 is goedgekeurd. 

 

7. Verslag kascommissie 

De heer Chris Tetteroo geeft aan dat de financiën van de vereniging over 2012 goed zijn 

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

bestuur voor het over 2012 gevoerde financiële beleid en beheer, welk voorstel door de 

ledenvergadering bij acclamatie wordt overgenomen. 

 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

De heer Tetteroo wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de commissie. 

Mevrouw Els van den Broek en mevrouw Iefke Duymaer-van Twist stellen zich 

beschikbaar als nieuwe leden van de commissie. De heer Tetteroo stelt zich beschikbaar 

als reserve lid ter ondersteuning van de nieuwe leden. 

 

9. Bestuursverkiezing en -samenstelling 

Hanny Wesseling is aan de beurt om af te treden, maar heeft zich weer verkiesbaar 

gesteld.  

Jan van der Ploeg heeft aangegeven te willen aftreden.  

Bert de Nennie zal Jan vervangen als coördinator van de werkgroep Activiteiten en 

Excursies en plaats nemen in het bestuur. Zo ook Martin Snuverink als coördinator van 

de werkgroep Levende Historie. 

 

Jan van der Ploeg heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie als coördinator van de 

werkgroep Activiteiten en Excursies wil neerleggen en uit het bestuur wil treden. Het 

voorstel is om Bert de Nennie in zijn plaats te benoemen. 

Teven stelt het bestuur voor Martin Snuverink, coördinator van de werkgroep Levende 

Historie, te benoemen tot bestuurslid. 

 

René dankt Jan voor zijn inzet. Jan heeft het aantal en de kwaliteit van de excursies over 

de jaren uitgebreid en verbeterd en heeft tevens een waardevolle rol gespeeld als 

“waakhond” in de werkgroep Levende Historie. Deze rol zal Jan graag blijven voortzetten. 

 

Jan dankt op zijn beurt allen die hem hebben ondersteund. 

 

10. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

Geen bijzonderheden. 

 

Sluiting huishoudelijke deel van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.45 uur het huishoudelijk gedeelte 

van de vergadering. 

 

Na de pauze heeft mevrouw Thera Konvalinka een informatieve en interessante lezing 

gehouden over beelden geplaatst in de openbare ruimte van Den Haag. 

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2013. 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen  Jeannette van Haalen 


