
 

 

VRIENDEN VAN DEN HAAG 
 

 

Notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 18 november 2014 

 

Aanwezig Het bestuur: 

 voorzitter René Vlaanderen 

 secretaris Jeannette van Haalen 

 penningmeester Jaap Trouw 

 vice-voorzitter Jacob Bijl 

 leden Bert de Nennie 

  Martin Snuverink 

  Hanny Wesseling 

 

 en 65 stemgerechtigde leden. 

 

Bericht van verhindering Pia Simonis, Christine Sijbesma, Roel van der Wal. 

 

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 15 april 2014 

Tekstueel 

Geen wijzigingen 

Naar aanleiding van 

Geen toevoegingen 

 

4. Bestuursmededelingen 
1. In Memoriam Frank van Maarseveen – de voorzitter staat stil bij het overlijden 

(op 12-09-2014) van onze hoofdredacteur Frank van Maarseveen. Frank is bijna 13 

jaar bestuurslid van de Vrienden geweest en verantwoordelijk voor het blad Ons 

Den Haag dat onder zijn leiding kwantitatief en kwalitatief uitgroeide van een 

clubblaadje tot een veelgelezen tweemaandelijks tijdschrift. Frank was een aimabel 
man die – meer nog dan door zijn onafscheidelijke strik – werd gekenmerkt door 

zijn plezierige optreden. Bescheiden en integer, visionair en concreet, opgewekt en 

positief. Het was een genoegen met Frank samen te werken. 

 

2. DVD Box Haagse stedenbouw en architectuur – de Vrienden hebben de 10 dvd’s 

die tussen 2002 en 2011 in het kader van de Haagse Dag van de Architectuur zijn 

verschenen in beperkte oplage opnieuw uitgebracht. De films zijn gemaakt op 

initiatief van Terry van der Heide, die toen voorzitter van de BNA Kring Haaglanden 

was. Toon Lampe was de regisseur. Mede dankzij een genereuze bijdrage van de 

gemeente konden de productiekosten en dus de prijs laag gehouden worden. 

 

 



 

 

5. Enquête 

Bijna 200 leden (15%) hebben de moeite genomen de enquête in te vullen en terug 

te sturen. Dank daarvoor. 

De resultaten zijn zeer bemoedigend en de toegevoegde commentaren/suggesties 

van harte welkom. Globaal blijkt de belangstelling voor het blad onder alle leden 

groot. Ook de excursies en activiteiten vallen in zeer goede aarde en de bekendheid 

met de wenskaarten is positief. De website blijkt niet vaak bezocht te worden. Deze 

dient dan ook te worden gemoderniseerd. En wat de ALV betreft lijkt men redelijk 

tevreden. In het voorjaar zal meer in detail ingegaan worden op de resultaten en 

de toegevoegde suggesties en opmerkingen. 

 

6. Financiën en conceptbegroting 2015 

 De conceptbegroting 2015 wordt gepresenteerd door penningmeester Jaap Trouw. 

 1. Contributies – deze zijn gebaseerd op de contributieverhoging afgezet tegen het 

huidige aantal leden (779 individuele leden en donateurs en 414 (echt)paren. Er is 

rekening gehouden met een verder teruglopend aantal leden. 

 2. Wenskaarten – hier is uitgegaan van teruglopende verkoopcijfers, daarnaast 

worden er, in principe, geen extra kaarten bij gedrukt. 

 3. Activiteiten en excursies – deze moeten in ieder geval kostendekkend zijn. 

 4. Ons Den Haag – de productie- en verzendkosten zijn gebaseerd op 6 nummers 

van 20 pagina’s. 

 5. Website – de voorbereiding van de nieuwe website heeft langer geduurd dan 

voorzien. In verband hiermee is het begrote bedrag in 2014, op de 

onderhoudskosten voor de website na, niet gebruikt. Dit bedrag is nu begroot voor 

2015. 

 6. Reserveringen – gebaseerd op toekomst verwachtingen stelt het bestuur voor 

om zowel voor huisvesting als voor proceskosten geld te reserveren. 

  

 Mevrouw Van Berkel merkt op dat 500,00 euro voor proceskosten aan de lage kant 

lijkt te zijn. De vrienden gaan echter uit van gedeelde kosten, daar andere 

belanghebbende organisaties/verenigingen meestal deel uitmaken van het te 

voeren proces. 

 Mevrouw Duymaer van Twist vraagt zich af waarom de begroting voor de rubriek 

‘Activiteiten voor leden’ slechts 500,00 euro is in tegenstelling tot een bedrag van 

3000,00 euro in 2014. Dit bedrag zal verhoogd worden naar 2000,00 (gebaseerd 

op de resultaten van 2014). 

 Mevrouw Duymaer van Twist is tevens van mening dat de baten en lasten voor 

diezelfde rubriek enkel moeten bestaan uit inkomsten en uitgaven die met deze 

activiteiten en excursies te maken hebben. Zij suggereert dat kosten zoals die van 

de ALV, de Vriendenborrel en de Nieuwjaarsborrel onder verenigingskosten zouden 

moeten worden geplaatst. Een aantal jaren terug was dit ook het geval. 

 De heer Snuverink oppert dat het tonen van inkomsten en uitgaven voor 

activiteiten en excursies wellicht niet nodig is. 

 De heer Creman vraagt of de vereniging ook wel extra giften ontvangt. Dit is zeker 

het geval. Het gaat daarbij om kleinere bedragen die door sommige leden worden 

toegevoegd bij de betaling van de contributie. Grote giften worden niet ontvangen 

en ook niet verwacht. Inkomsten uit advertenties zullen vooralsnog niet worden 

begroot. 

 De heer Waasdorp vindt het begrote bedrag voor contributies – 25.500 – aan de 

hoge kant. Zie punt 7. voor de motivatie. 

 De heer Toxopeus informeert naar het dalende aantal leden. Redenen voor 

beëindiging van het lidmaatschap zijn o.a.: overlijden, verslechterde financiële 

omstandigheden en hoge leeftijd. 

 Mevrouw Blitz stelt voor meer moeite te doen om leden te werven en vraagt de 

aanwezigen vooral te werk te gaan bij hun eigen achterban. 

 De heer Toxopeus suggereert de post ‘sponsoring’ te verwijderen als de vereniging 

onder de huidige omstandigheden hier geen geld aan gaat uitgeven. 

 

7.  Vaststellen contributie 



 

 

 Motivatie contributieverhoging 2015  

 - de contributie is, ondanks diverse prijsverhogingen en inflatie, in vijf jaar niet 

verhoogd. 

 - de kosten voor het maken en verzenden van Ons Den Haag zijn de laatste jaren 

aanzienlijk gestegen. 

 - daarnaast horen we van diverse kanten dat leden het op prijs stellen als Ons Den 

Haag weer naar 20 pagina’s wordt gebracht, dit komt het blad ten goede. 

 - de PM-posten – proceskosten en huisvesting – spelen tevens een rol. Deze 

worden in 2015 voor het eerst opgevoerd in de begroting. 

 De vergadering gaat bij acclamatie met het verhogen van de contributie per 1 

januari 2015 akkoord. 

 

8. Bestuurssamenstelling en -verkiezing 

De voorzitter introduceert Jacintha van Beveren als mogelijke opvolger van Frank 

van Maarseveen. Het bestuur denkt aan Jacintha een goede kandidaat te hebben. 

Woonachtig in het Statenkwartier is zij eindredacteur van de Statenkoerier. Ook is 

Jacintha als blogger en fotograaf actief bij DenHaagDirect. 

 De vergadering benoemt Jacintha tot bestuurslid en eindredacteur van Ons Den 

Haag. 

 

9. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

Mevrouw Noordhoek-Hegt merkt op dat het voor nieuwe leden, zoals zijzelf, lastig 

is contact te maken met anderen binnen de vereniging. Kan men acties 

ondernemen om nieuwelingen te verwelkomen, betrekken bij de vereniging? 

 Het bestuur zal hier zeker aandacht aan besteden. 

 De heer Pronk is verheugd te kunnen melden dat er een doel is gevonden voor de 

brandweerkazerne aan de Duinstraat. Er zullen woningen in gerealiseerd worden. 

 De heer Andreas Dijk oppert het idee Safe Guard te gebruiken als opslag voor het 
archief. Ook wil hij weten waar de resultaten van de enquête te vinden zullen zijn. 

Vooralsnog hoopt het bestuur een opslag ruimte te vinden die kosteloos zal zijn. 

Zodoende valt het betalen voor ruimte zoals die van Safe Guard momenteel af. De 
resultaten van de enquête zullen in de nabije toekomst op de website terug te 

vinden zijn nadat de verschillende werkgroepen zich in de uitkomst hebben kunnen 

verdiepen. 

 

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. 

 

De heer Jan Hein Furnée geeft een bruisende en informatieve lezing over ‘Standsbesef en 

stedelijke cultuur in Den Haag 1850 – 1890’. 

 

 

 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen Jeannette van Haalen 


