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Notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 26 november 2013 

 

Aanwezig Het bestuur: 

 voorzitter René Vlaanderen 

 secretaris Jeannette van Haalen 

 penningmeester Jaap Trouw 

 vice-voorzitter Frank van Maarseveen 

 leden Jacob Bijl 

  Bert de Nennie 

  Martin Snuverink 

  Hanny Wesseling 

 

 en 62 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. 

 

Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken 

Geen. 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 23 april 2013 

Tekstueel 

Geen wijzigingen 

Naar aanleiding van 

Geen toevoegingen 

 

4. Bestuursmededelingen 

1. Jubileumjaar 

Na de startbijeenkomst in het Appeltheater op 16 mei werd het jaar vooral 

gekenmerkt door het grote aantal aangeboden excursies, stadsrondritten, 

vaartochten en lezingen. Door het vermijden van loting konden bijna alle 

aangemelde leden daadwerkelijk deelnemen. Zoals reeds eerder aangekondigd 

werd bewust gekozen voor een sober maar interessant programma dat mede 

rekening hield met gelijktijdige jubilea van o.a. het Vredespaleis, Couperus en het 

200 jarig bestaan van het Koninkrijk. 

 

2. Behaalde resultaten 

- Tolhek Kerkhoflaan: het tolhek dat tot 1924 aan het begin ven de 

Scheveningseweg stond werd mede op aandringen van de Vrienden door de 

gemeente Den Haag volledig gerestaureerd. Oplevering 3 april 2013. 

- Tweetalige borden: de Vrienden hebben gepleit voor het aanbrengen van 

tweetalige borden op panden/attracties die ook voor niet Hagenaars interessant 

zijn. Het Jan van Goyenhuis (Dunne Bierkade 16) is een van dergelijke locaties die 

recentelijk van een tweetalig bord werd voorzien. 

- Bertha von Suttner: een dame die wat de Vrienden betreft een speciale plaats 



verdient in de Haagse omgeving.  

Beeldhouwster Judith Pfaeltzer mocht de buste van Bertha creëren die geplaatst 

zou worden in het Vredespaleis. De Carnegie stichting financierde dit project. Een 

tweede buste, van beeldhouwster Ingrid Rollema, werd cadeau gedaan aan de 

Gemeente Den Haag en is op 13 september 2013 door de achterkleindochter van 

Carnegie ontsluierd in het Atrium van het Stadhuis. Deze buste staat nu in het 

Museon. 

- Smidsplein: de afgedwongen aanpassing van het bestemmingsplan voor de bouw 

van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat de maximaal mogelijke omvang van de 

nieuwbouw met een vijfde deel is afgenomen. De Vrienden werkten samen met 

erfgoed vereniging Bond Heemschut, Buurtschapcentrum 2005 en bewoners van 

het Smidswater. 

- Herbestemming / transformatie: de gemeente lijkt te hebben ingezien dat, in 

tegenstelling tot nieuwbouw, hergebruik van bestaande gebouwen en doorstroming 

verloedering van de stad tegen kunnen gaan. 

 

3. Aanbevolen boeken 

de voorzitter attendeert de aanwezigen op een aantal nieuwe publicaties. 

- Geschiedenis van Scheveningen. Vroegste tijd tot 1875. 

- Nieuw in Oud; 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed. 

- Architectuurgids Wederopbouw Den Haag 1940 – 1965. 

 

4. Werkgroepen 

De werkgroep Levende Historie heeft zich ondermeer sterk gemaakt voor de 

volgende locaties: 

- behoud schoolgebouw Ketelstraat. 

- Nobelstraat 22 wordt opgeknapt. 

- Prins Hendrikplein, apotheek Havinga uitbreiding gestaakt. 

- Elandstraat, nieuwbouw. 

Gedurende het jaar namen de Vrienden deel aan de dag van de Haagse 

Geschiedenis met een stand en lezing van René Vlaanderen betreffende naoorlogse 

stadsvernieuwing. Tevens werd een rondleiding met lezing verzorgd op de 

buitenplaats Vredenoord. 

 

De werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen heeft zich bezig gehouden met: 

- Spuiforum: het is helaas niet gelukt de nieuwbouw tegen te houden. Ondanks het 

feit dat de bouw van een tijdelijk theater inmiddels is gestart op het Norfolk terrein 

wordt gehoopt dat de nieuwe gemeenteraad alsnog tegen de bouw van het 

Spuiforum zal stemmen. 

- Bestemmingsplannen 

Door tijdgebrek is de werkgroep gedwongen zich op een klein aantal daarvan te 

concentreren. Daarbij werd gekozen voor het bestemmingsplan St. Jacobskerk e.o. 

en tevens voor het plan betreffende het Binnenhof en omgeving. 

- Herbestemming: het rijk heeft nu ook een 20 tal panden in de aanbieding. Door 

het inzetten van kantorenloodsen hoopt de gemeente panden van een andere 

bestemming te voorzien. 

- Scheveningse Bosjes: in samenwerking met de AVN en anderen hopen de 

Vrienden deze groene zone te behouden. Als onderdeel van de Internationale Zone 

zou hier verandering in kunnen komen. 

- Arendsdorp: het pand is verkocht en de huidige bewoners zullen elders een 

woning moeten gaan zoeken. De nieuwbouw zal namelijk geen “service flat” meer 

zijn. De strijd is echter nog niet gestreden. 

 

De werkgroep activiteiten heeft zich gedurende het lustrum jaar vooral bezig 

gehouden met het aanbieden van activiteiten en excursies die voor velen 

aantrekkelijk zouden zijn. Er werd daarbij gekeken naar een breder aanbod en 

tevens naar de mogelijkheid alle geïnteresseerden te kunnen laten deelnemen en 

loting te voorkomen. 

- Doelstelling 2014: hoewel het aanbod iets kleiner zal zijn wordt gestreefd naar 



deelname voor allen. Zonodig – bij overtekening - worden meerdere excursies 

georganiseerd met hetzelfde onderwerp. Loting voor deelname wordt afgeschaft. 

Betalen is aanmelden; middels het overmaken van de bijdrage zal een lid 

automatisch deelnemen aan de geboden activiteit /excursie. In ODH nummer 1 zal 

dit nieuwe systeem worden toegelicht. 

- Samenstelling werkgroep: zowel Jan van der Ploeg als Marilene Leertouwer gaan 

de werkgroep verlaten; van hen zal op passende wijze afscheid worden genomen; 

kandidaat-leden Veronica van Berkel, Theo van Maanen en Willemien de Vlieger 

treden nu definitief toe tot de werkgroep. 

 

Wenskaarten: Hanny Wesseling is verheugd te kunnen melden dat er een nieuw 

verkooppunt gevonden werd, namelijk Boek- en kantoorvakhandel in 

winkelcentrum Leidschenhage. 

 

5. Financiën en concept-begroting 2014 

Penningmeester Jaap Trouw presenteert de concept-begroting. 

Het jaar 2013 laat 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 2013 bekend is. Ook dan 

kan pas de begroting voor 2014 worden bijgesteld. 

 

Wat de inkomsten van activiteiten betreft wordt uitgegaan van kostendekkende 

bijdragen. Het bedrag voor sponsoring wordt op ‘0’ gehouden daar de 

verwachtingen een voorzichtige houding verlangen. 

 

De heer Burger vraagt hoe het zit met de reserve van 2.000,00 euro voor het 

lustrum. De penningmeester geeft aan dat ook nu weer een reserve opgebouwd zal 

gaan worden voor het volgende lustrum in 2018. 

De heer Toxopeus is geïnteresseerd in het ledenaantal. Dat bestaat uit ongeveer 

1700, waarvan 1662 betalende leden zijn. Niet betalende leden zijn speciale 

relaties zoals gemeenteraadsleden, zusterverenigingen e.d. 

Mevrouw Van Berkel is benieuwd naar de vooruitzichten voor 2014. Daar de 

resultaten voor 2013 nog niet bekend zijn is het lastig hier een duidelijk antwoord 

op te geven. Wel zal het bestuur ervan uitgaan dat het wellicht een lastig jaar kan 

worden en dat voorzichtigheid geboden is. 

 

6. Bestuursverkiezing en –samenstelling 

Frank van Maarseveen en Jaap Trouw hebben hun termijn van 3 jaar volbracht en 

stellen zich weer beschikbaar voor de komende periode. De leden ondersteunen dit 

besluit met enthousiasme. 

 

7. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

Mevrouw Noordhoek-Hegt uit haar ongerustheid over de toekomst van serviceflat 

Arendsdorp. De flat werd destijds gebouwd onder de voorwaarde (van Gravin van 

Bylandt) dat deze speciaal voor ouderen was bestemd en zou blijven. Waar is de 

nieuwe eigenaar aan gebonden? Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van 

het complex. 

De heer Pronk vraagt aandacht voor het standbeeld dat zich momenteel op de 

kruising Scheveningseweg / Badhuisstraat bevindt. Tevens maakt hij zich zorgen 

over de brandweerkazerne aan de Duinstraat. 

 

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. 

 

De heer Kees Stal geeft een boeiende en informatieve lezing over de nieuwe 

geschiedschrijving van Scheveningen. 

 



Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014. 

 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen Jeannette van Haalen 


