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VRIENDEN VAN DEN HAAG 
 

Notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 21 april 2015 

 

Aanwezig Bestuur: 

voorzitter René Vlaanderen 

secretaris Jeannette van Haalen 

penningmeester Jaap Trouw 

vice-voorzitter Jacob Bijl 

leden Jacintha van Beveren 

 Bert de Nennie 

 Martin Snuverink 

 Hanny Wesseling 

 

en 48 stemgerechtigde leden. 

 

Opgemaakt door Jeannette van Haalen 

 

Plaats Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

welkom. 

De agenda wordt vastgesteld, zoals voorgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken 

Berichten van verhindering: Rieks Toxopeus en Roel van der Wal. 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 26 november 2013 

Tekstueel 

Geen wijzigingen 

Naar aanleiding van 

Geen opmerkingen 

 

4. Bestuursmededelingen 

De voorzitter geeft een beknopte reactie op de resultaten van de enquête die 

verscheen bij Ons Den Haag, 2014-5. De enquête betrof de tevredenheid van de 

respondenten met het aanbod van de Vrienden van Den Haag. De leden hebben 

aangegeven in het algemeen heel tevreden te zijn over de koers van de vereniging 

en over de aangeboden activiteiten.  

 

Ruimschoots bovenaan staat het blad, dat een zeer hoge leesdichtheid en dito 

waardering heeft. Belangrijk, want het is de enige ‘activiteit’ die alle leden bereikt. 

Sommige leden wensen een grotere omvang of frequentie. Ook klinkt de voorkeur 

voor een meer eigentijdse uitstraling door. In dit verband wordt een link gelegd 

naar de andere uitingsvormen van de Vrienden, namelijk de website, de digitale 

nieuwsbrief en de wenskaarten. Een enkel lid vraagt om meer informatie van 

activiteiten van andere organisaties in de stad. 

Ieder nummer van ODH zal voortaan 20 i.p.v. 16 pagina’s bevatten. De verhoging 

van de contributie heeft dit mogelijk gemaakt. Een hogere frequentie is niet 

haalbaar. De vormgeving van ODH zal in overleg met de werkgroepen Website en 

Wenskaarten in de loop van 2015 vernieuwd worden, om tot een eenvormige en 

herkenbare uitstraling te komen. De ruimte in ODH (voor de website en de 

nieuwsbrief kan de afweging anders liggen) gebruikt het bestuur liever voor een 
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eigen geluid en voor de eigen activiteiten.  

 

De bezoekers van de website (ca. 1/3 van de respondenten) vinden deze vaak wat 

oubollig en hebben behoefte aan meer ‘interactie’. Ook wordt een link gelegd naar 

ODH en wenskaarten. Voorts, zoals hierboven al vermeld, wordt de suggestie 

gedaan om meer met (digitale) nieuwsbrieven te werken en de vormgeving van 

website – blad – nieuwsbrief – wenskaarten op elkaar af te stemmen. 

Het bestuur wil een prominentere rol van de website. Daarvoor is een geleidelijke 

verandering nodig, gericht op een modernere vormgeving, meer actualiteit en meer 

interactie. Dat vraagt niet alleen een goede vormgever, maar ook aanpassing van 

de interne organisatie en een aparte websiteredactie. De rol en frequentie van de 

nieuwsbrief krijgt in dit verband de nodige aandacht. 

 

De heer Van Dam informeert naar de vorderingen van de nieuwe website. 

Deze ontwikkeling is door omstandigheden enigszins vertraagd. Verschillende 

voorstellen zullen binnen afzienbare tijd door het bestuur bekeken en geaccordeerd 

worden. Wel is inmiddels een ‘blog’ verschenen op de huidige website en nodigt de 

voorzitter een ieder uit hier naar te kijken en deel te nemen. 

 

Ongeveer een derde deel van de respondenten geeft aan van tijd tot tijd de 

Algemene Ledenvergadering (2x per jaar) te bezoeken. Enkelen hebben 

bedenkingen bij de sfeer van het Soefi Centrum. Het bestuur meent dat de locatie 

een goede balans heeft van bereikbaarheid, zaalgrootte, voorzieningen en catering 

enerzijds, en de kosten anderzijds. Maar een goed en betaalbaar alternatief is altijd 

te overwegen. Voor het vaste vergadertijdstip op dinsdagavond geldt iets 

vergelijkbaars: een andere avond (bv. donderdag) is niet bij voorbaat uitgesloten, 

maar zal al snel op andere bezwaren stuiten. Het karakter van de vergadering is tot 

op heden vooral informatief geweest. Wel hebben de aanwezigen de mogelijkheid 

het woord te nemen. Enkelen willen meer inhoudelijke discussie over een stelling of 

een beleidskwestie; dat zou evenwel ten koste gaan van de gewaardeerde lezing na 

de pauze. Het is bovendien de vraag of een medium als internet (interactieve 

website) niet geschikter is. 

 

De Vriendenborrel (3x per jaar) wordt door ongeveer 1/3 deel van de 

respondenten wel eens bezocht. Voor de locatiekeus is de bereikbaarheid indertijd 

doorslaggevend geweest: het openbaar vervoer stopt praktisch voor de deur van 

Pavlov. De trap naar de bovenverdieping is voor enkelen een bezwaar, maar het 

biedt wel het voordeel ‘entre nous’ te zijn zonder dat daarvoor zaalhuur moeten 

worden betaald. Ook kan men met mooi weer naar buiten. Echter niets is voor de 

eeuwigheid en (onderbouwde) suggesties voor andere locaties zijn welkom. De 

frequentie mocht volgens sommige leden wel hoger: een teken dat de borrels 

gewaardeerd worden. Het bestuur wil toch nog even vasthouden aan het aantal van 

drie Vriendenborrels mede gezien de twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar 

en de vele excursies en andere activiteiten waar men elkaar ook kan treffen. 

 

Aan de excursies neemt zelfs 2/3 deel van de respondenten van tijd tot tijd deel.  

Veel enthousiaste reacties werden ontvangen, zo ook een enkele kritische 

kanttekening over de tijdstippen en de procedure. Er wordt getracht iedere 

bestemming niet alleen op verschillende tijdstippen aan te bieden, maar ook in het 

weekend en in de avond. Voor de ontvangende organisaties is dit helaas niet altijd 

mogelijk. Dit geldt tevens voor de toegankelijkheid voor mindervaliden. 

Aanmelden (per e-mail of brief) geschiedt onder gelijktijdige overmaking van de 

deelnemersbijdrage. Dat betekent dat uitgegaan wordt van deelname; er wordt dus 

geen bevestiging meer verzonden of men ingeloot is. Met de nieuwe procedure 

hebben wij gemeend de leden tegemoet te komen door niet meer te loten, maar 

meerdere data aan te bieden. Is er desondanks toch meer belangstelling, dan 

wordt waar mogelijk alsnog een alternatief geboden. Mocht dat aanbod niet worden 
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aangenomen, dan wordt de deelnemersbijdrage gerestitueerd. 

 

De (presentatie van de) jaarlijkse serie wenskaarten en in mindere mate de in 

2013 uitgegeven verjaardagkalender blijken bij vrijwel iedereen bekend te zijn en 

zeer gewaardeerd te worden. De meeste aanvullende opmerkingen hebben 

betrekking op het formaat, de uitstraling, de jurering en de verkooppresentatie. Het 

bestuur beraadt zich met de drukker over het beste formaat. In de meest recente 

serie zijn enkele minder conventionele foto’s opgenomen. Dat mag en zal zeker 

vaker gebeuren, mits het in overeenstemming is met het algemene eisenpakket: 

(1) typisch en herkenbaar Haags, (2) goede technische kwaliteit, (3) goed 

verkoopbaar, (4) van evergreens als Hofvijver en Kurhaus alleen de allerbeste foto, 

(5) spreiding over onderwerpen en stadsdelen, (6) spreiding over seizoenen en 

sferen. Het bestuur bekijkt of meer foto’s die weliswaar niet strikt aan het 

eisenpakket voldoen maar wel mooi zijn, op een andere wijze kunnen worden 

gebruikt, bv. op de website of in Ons Den Haag. Voor de jurering gelden twee 

hoofdregels: de juryleden hebben geen enkel eigen belang bij de keuze; zij toetsen 

slechts aan het eisenpakket, zonder de naam van de fotograaf te kennen. Als uit 

die selectie te vaak dezelfde fotograaf rolt, wordt alsnog getracht dat bezwaar met 

een kwalitatief gelijkwaardig alternatief te ondervangen. Het is begrijpelijk dat 

fotografen de keus voor hun foto als een compliment opvatten, maar het is geen 

wedstrijd. De verkooppresentatie vindt in de loop van het jaar onder uiteenlopende 

omstandigheden plaats. Het bestuur werkt aan een modernisering die onder alle 

omstandigheden effectief, wervend en uitvoerbaar is. 

 

5. Jaarverslag 2014 

Het jaarverslag wordt doorgenomen en zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 

6. Financieel verslag 2014 en begroting 2015 

a. Toelichting jaarverslag - de penningmeester neemt alle punten van het financieel 

verslag en de begroting door. Extra aandacht krijgen de rubrieken producten en 

website. 

Producten - dit jaar werd de DVD-box aan deze rubriek toegevoegd. In verband 

hiermee zijn de bedragen voor zowel de baten als de lasten hoger dan 

oorspronkelijk begroot. De baten bestaan uit: verkoop van wenskaarten, kalenders 

en DVD-boxen. Daarnaast werd van de gemeente een subsidie van € 6.000,00 

ontvangen voor de productie van de DVD-boxen. De lasten bestaan uit de productie 

van wenskaarten, kalenders en DVD-boxen, de inboedelverzekering voor de 

wenskaarten en de presentatie van de wenskaarten. De factuur van de gemeente 

Den Haag voor de presentatie van de wenskaarten in de Haagse Lobby werd eind 

2014 ontvangen en wordt in 2015 betaald. Daarom is dit in het overzicht een 

‘overlooppost’. 

Website – de vernieuwing van de website werd in 2014 wel voorbereid, maar nog 

niet gerealiseerd. Dit zal in 2015 plaats vinden. 

 

Eveline Blitz stelt voor de waarde van de DVD voorraad als rectificatie te tonen op 

de balans. 

 

b. Verslag kascommissie – Iefke Duymaer van Twist, voorzitter van de 

kascommissie, informeert de aanwezigen over enkele wijzigingen die werden 

voorgesteld en zijn toegepast in de rubrieken Activiteiten voor leden en 

Verenigingskosten. Dit om een grotere transparantie te bereiken. 

Activiteiten voor leden – onder deze rubriek vallen alleen de activiteiten die voor 

leden worden georganiseerd te weten: excursies, wandelingen, lezingen en 

Vriendenborrels. Dus niet kosten van de presentatie van de wenskaarten of van de 

Algemene Ledenvergadering. 

Verenigingskosten – hier vallen kosten onder van: bankverkeer, de postbus, 

kantoorbehoeften, promotie activiteiten en tevens de kosten van de presentatie van 
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de wenskaarten en de Algemene Ledenvergaderingen, die (zoals vermeld) 

voorheen onder de rubriek Activiteiten vielen. 

Daarnaast stelde zij voor ook de cijfers van 2013 te tonen in het financieel 

jaarverslag 2014 om zodoende de cijfers beter te kunnen vergelijken met de 

begroting voor 2015. 

Iefke prijst Hanny Wesseling voor haar werkzaamheden voor de productie en 

verkoop van de wenskaarten. 

 
c. De kascommissie geeft aan dat de financiën over 2014 zijn gecontroleerd en in 

orde bevonden en stelt aan de ledenvergadering voor decharge te verlenen aan het 

bestuur voor het over 2014 gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het 

voorstel bij acclamatie aan. 

 

7. Vaststelling van de begroting 2015 

De begroting 2015 is opgesteld aan de hand van de resultaten van 2014 en 

prognoses voor 2015. Twee nieuwe rubrieken werden toegevoegd namelijk 

reservering proceskosten en reservering huisvesting. Voor beide posten wordt 
jaarlijks € 500,00 apart gezet. De begroting voor 2015 wordt door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

Frits Kwakkel informeert naar de noodzaak van genoemde reserveringen en stelt 

tevens voor aan de leden te vragen of via hun netwerk gratis opslag verkrijgbaar is. 

 

8. Vaststelling contributie 2016 

Het bestuur stelt voor de contributie in 2016 gelijk te houden aan die van 2015. 

Namelijk €20,00 /€25,00. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Iefke Duymaer van Twist, Els van den Broek 

en Valentijn van Koppenhagen (reserve lid). 

Els van den Broek neemt dit jaar afscheid van de kascommissie en wordt door de 

aanwezigen hartelijk bedankt voor haar commissielidmaatschap. 

Rob Wubbels biedt aan op te treden als reserve lid. 

De kascommissie voor het verenigingsjaar 2015 bestaat nu uit: 

1e lid   Iefke Duymaer van Twist 

2e lid   Valentijn van Koppenhagen 

Reserve lid  Rob Wubbels 

 

9. Bestuursverkiezing en –samenstelling 

Er zijn geen mutaties. 

 

10. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.. 

 

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. 

 

Na de pauze nam kunsthistorica Botine Koopmans ons mee in de geschiedenis van 
het winkelen in de 19e eeuw tot de recente ‘balzaal’ in de Grote Marktstraat. In 

haar boek ‘Bleek van begeerte’, belicht Koopmans in samenwerking met fotograaf 

Dick Valentijn winkels uit alle perioden en alle delen van Den Haag; van de markt 

en de Passage tot de modemagazijnen omstreeks 1900 en de naoorlogse 

winkelcentra. 
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Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2015. 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen  Jeannette van Haalen 


