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VRIENDEN VAN DEN HAAG 
 

 

Notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 april 2014 

 

Aanwezig Bestuur: 

voorzitter René Vlaanderen 

penningmeester Jaap Trouw 

vice-voorzitter Jacob Bijl 

leden Bert de Nennie 

 Martin Snuverink 

 Hanny Wesseling 

 

 en 50 stemgerechtigde leden. 

 

Opgemaakt door Marijke Trouw 

 

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 

Berichten van verhindering: M. op de Coul, Jeannette van Haalen (secretaris), Frank van 

Maarseveen, Chris Tettero en Roel van der Wal. 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 26 november 2013 

Tekstueel 

-  In de tekst van punt 4, lid 2 over Bertha van Suttner is een foutje geslopen.  

De buste gemaakt door Ingrid Rollema is niet geplaatst in het Vredespaleis maar in het 

Museon. De door Judith Pfaeltzer gemaakte buste staat in het Vredespaleis. 

-  Onder punt 4 wordt tweemaal ‘lid 3’ genoemd. Het punt over de werkgroepen moet 

natuurlijk ‘lid 4’ zijn. 

Met aanpassing van deze punten worden de notulen van de vergadering van 26 

november 2013 door de vergadering vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van 

Geen opmerkingen. 

 

4. Bestuursmededelingen en toelichting van de werkgroepen 

1. Gemeenteraadsverkiezingen 2014  

De voorzitter geeft aan dat het belangrijkste dit jaar, tot nu toe, de verkiezingen zijn 

geweest. Hij vraagt de aanwezigen of zij anders hebben gestemd dan de voorgaande 

keren. Er gaan veel handen omhoog. Dit geeft wel aan dat veel mensen veel moeite 

hebben met de manier waarop er nu politiek wordt bedreven. 

 

2. Activiteiten en Excursies 

Bert de Nennie geeft aan dat er in ons lustrumjaar veel is aangeboden, waarvan ook veel 

gebruik is gemaakt. In 2014 zal het er iets rustiger aan toegaan. 

 

Daarnaast attendeert Bert de Nennie de leden op de Vriendenborrel, die een aantal 

malen per jaar wordt gehouden bij Pavlov aan het Spui. Tevens brengt hij de nieuwe 
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manier van aanmelden voor excursies onder de aandacht. Bij aanmelding voor een 

excursie moet de deelnemersbijdrage gelijktijdig worden betaald. Hiervoor is een apart 

bankrekeningnummer in het leven geroepen dat zowel in Ons Den Haag als op de 

website staat vermeld. Tenslotte roept hij de Vrienden op om via 

excursies@vriendenvandenhaag.nl suggesties in te dienen voor activiteiten en/of 

excursies, waar mogelijk vergezeld van contactgegevens. 

 

3. Levende Historie 

Martin Snuverink laat een aantal projecten de revue passeren: 

- Het sloopplan voor de school in de Ketelstraat heeft veel onrust veroorzaakt. Men is 

hier massaal tegen in opstand gekomen. Er wordt nu een onderzoek ingesteld om 

het gebouw te behouden. 

- Van de muurschilderingen van Berserik bij het ‘Rode Dorp’ zijn, in opdracht van 

Staedion, kopieën gemaakt door zijn zoon Teun. Voor de originele schilderingen 

moet nog een plaats worden gevonden. 

- De Stationsweg wordt heringericht, het ziet er veelbelovend uit. 

- Het monumentale pandje aan de Nobelstraat 22 is eindelijk opgeknapt. 

- Het reliëf van Berry Holslag in de Van Dijckstraat blijft behouden. 

- Het plan van de gemeente voor de herinrichting van de Lange Vijverberg is van 

tafel. Het nieuwe plan dat is gemaakt op initiatief van Willem Jan Hoogsteder, 

woordvoerder van de bewoners van de Lange Vijverberg, is door het 

gemeentebestuur aanvaard. De gemeente gaat hiermee verder. 

- Een punt van aandacht voor de komende tijd zijn historische bouwmaterialen die bij 

sloop, verbouwingen en reconstructies vrijkomen. Veel hiervan gaat verloren of 

verdwijnt spoorloos. De werkgroep komt hier tegen in actie. 

- Er wordt een nieuw lid gezocht om de werkgroep te versterken. 

 

4. Stadsbeeld & Stadsgroen 

Jacob Bijl geeft aan dat de werkgroep ook aandacht gaat besteden aan het Stadsgroen. 

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan ‘Bestemmingsplannen’. Door een 

wetswijziging zijn de regels voor deze plannen soepeler geworden. Meer vrijheid, maar 

ook meer onzekerheid. Het gevolg is dat er meer bestemmingsplannen bij de Raad van 

State terechtkomen en daar sneuvelen. Een voorbeeld hiervan is ‘Wonen boven Winkels’. 

 

5. Jaarverslag 2013 

De voorzitter neemt het jaarverslag bladzijde voor bladzijde door. 

Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 

6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014 

De penningmeester neemt alle punten van het financieel verslag en de begroting door. 

Extra aandacht krijgen de punten: bijdrage excursies en contributie: 

- In principe moeten de inkomsten de uitgaven voor de activiteiten en excursies 

dekken. Onder deze post vallen naast de excursies ook twee andere activiteiten 

waarop leden altijd welkom zijn, de algemene ledenvergaderingen en de uitreiking 

van de wenskaarten. De bijdrage voor de excursies dekken slechts een gedeelte 

van de totale kosten ervan. 

- Een mogelijke contributieverhoging voor 2015 wordt ter sprake gebracht.  

Op dit moment geeft de financiële situatie van de vereniging geen reden tot 

ongerustheid. Wat we wel merken is dat we telkens worden geconfronteerd met 

prijsverhogingen.  

Ook spelen de twee PM-posten op de begroting, proceskosten en huisvesting, een 

rol. Deze posten zijn dit jaar voor het eerst op de begroting opgevoerd. 

We verwachten in de toekomst meer geconfronteerd te worden met het voeren van 

processen. Dit zien we bijvoorbeeld ook bij de vereniging ‘Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad’ en de ‘Bond Heemschut’, organisaties die zich evenals de 

Vrienden bezighouden met ons erfgoed en stadsbeeld. 

De wenskaarten en het verenigingsarchief zijn nu opgeslagen bij leden. Dit is geen 

goede zaak. Vooral de voorraad wenskaarten baart zorgen; deze ligt opgeslagen in 

de kelderberging van een van onze leden. Als dit lid gaat verhuizen, hebben we een 
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levensgroot probleem. In verband hiermee zijn we nu actief op zoek naar een 

ruimte die we, eventueel samen met andere verenigingen, permanent kunnen 

gebruiken. Hier zijn ongetwijfeld kosten aan verbonden en daar zullen we rekening 

mee moeten houden. 

In de najaars ledenvergadering zal dit punt, omdat we dan een beter zicht hebben 

op de financiële toestand, opnieuw aan de orde worden gesteld. 

 

Het financieel jaarverslag 2013 wordt, gehoord het verslag van de kascontrolecommissie 

(zie pnt.7), evenals de begroting voor 2014, door de vergadering goedgekeurd. 

 

7. Verslag kascommissie 

Els van den Broek geeft aan dat de financiën van de vereniging over 2013 zijn 

gecontroleerd en in orde bevonden. Zij prijst de penningmeester voor het vele werk dat 

hij ook dit jaar weer heeft verricht. 

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

bestuur voor het over 2013 gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het 

voorstel bij acclamatie aan. 

 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Els van den Broek en Iefke Duymaer-van Twist. 

Chris Tettero was reservelid, ter ondersteuning van de beide andere leden.  

Chris Tettero neemt, na vier jaar, afscheid van de kascommissie en wordt heel hartelijk 

bedankt voor zijn lange commissielidmaatschap. De bijbehorende attentie zal, omdat hij 

niet aanwezig kan zijn, bij hem thuis worden bezorgd.  

Valentijn van Koppenhagen meldt zich aan om de opengevallen plaats op te vullen, 

waarvoor dank. 

De kascommissie voor het verenigingsjaar 2014 bestaat nu uit: 

1e lid   Els van den Broek 

2e lid   Iefke Duymaer van Twist 

Reserve lid  Valentijn van Koppenhagen 

 

9. Bestuursverkiezing en –samenstelling 

De bestuursleden Jeannette van Haalen en René Vlaanderen zijn aan de beurt om af te 

treden, maar hebben zich weer herkiesbaar gesteld.  

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering gaat eenstemmig 

akkoord met de herbenoeming van beide bestuursleden. 

 

10. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

Rondvraag 

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 hield de architectuurhistoricus Wijnand Galema een interessante lezing over de 

wederopbouwarchitectuur in Den Haag naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek 

‘Architectuurgids Wederopbouw Den Haag 1940-1965’ dat is uitgekomen in de VOM-reeks van 

de gemeente. 

 

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2014. 

 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen  Jeannette van Haalen 


