
 

 

VRIENDEN VAN DEN HAAG 

 

notulen 

 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 20 oktober 2015 

 

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 56 stemgerechtigde leden. 

 

Bericht van Kitty en Ben de Nijs, Rieks Toxopeus 

verhindering 
 

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. Ledental – tegen de verwachtingen in is het ledental minder gedaald dan 

aanvankelijk werd gedacht. Mede via de verkoop van wenskaarten, het deelnemen 

aan evenementen als de Uitmarkt en de Dag van de Haagse Geschiedenis en het 

publiceren van artikelen (denk aan het blad LEVEN, ons eigen ODH) worden nieuwe 

leden aangetrokken. Toch vraagt de voorzitter de aanwezigen moeite te doen om 

leden te werven. Daarbij kan gedacht worden aan deelname van sommige 

activiteiten en excursies, maar ook aan het geven van een cadeaulidmaatschap. 

Door haar grote enthousiasme en inzet heeft Els van den Broek zodoende meerdere 

leden toegevoegd aan de vereniging. De voorzitter dankt Els namens het bestuur 

en overhandigt haar een bloemenboeket. 

2. Vrijwilligers – voor het functioneren van de vereniging is deze afhankelijk van 

haar leden. De voorzitter verzoekt een ieder die interesse heeft op welk vlak dan 

ook zich aan te melden. 



 

 

3. Nieuwe website – de vernieuwing van de website heeft helaas enige vertraging 

opgelopen. De vereniging is echter nog altijd van plan de nieuwe website in 2016 in 

werking te stellen en is daartoe in gesprek met verschillende partijen. 

4. Werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen – Jacob Bijl informeert de leden over een 

aantal zaken waar de werkgroep bij betrokken is. 

Door de bevolkingstoename van Den Haag neemt niet alleen de parkeerdruk, maar 

ook het verkeer in het algemeen toe met alle nadelige gevolgen van dien – onder 

andere voor het groen in de stad. 

a. Ruimte voor de Stad - de Vrienden (en andere belanghebbende organisaties)  

werden uitgenodigd deel te nemen aan een brainstorm sessie met als thema 

‘Ruimte voor de Stad’. Vele creatieve ideeën werden geopperd. De nieuwe 

verdichtingsnota, die in november uitkomt, moet meer duidelijkheid bieden. De 

ontwikkeling van de bevolking is een belangrijk en complex vraagstuk dat per 

stadsdeel verschilt. 

b. Spuikwartier – de bouwplannen staan inmiddels vast. De openbare ruimte in het 

gebied moet echter nog ingevuld worden en zal de werkgroep de ontwikkelingen 

nauwgezet blijven volgen. 

c. Stadsgroen – leden van de werkgroep bekijken in verschillende wijken van de 

stad de plannen die in de ‘visie op wijkgroen’ worden gepresenteerd. Per stadsdeel 

wordt een rapport opgesteld dat vervolgens wordt aangeboden. Er is gebleken dat 

er wordt geluisterd en deze aanpak wordt gewaardeerd. Ook de klimaatwaarde 

speelt hierbij een rol. 

De heer Dedel merkt op dat het splitsen van panden in appartementen of zelfs 

kamers kan leiden tot een negatief stadsbeeld. Het aantal inwoners neemt immers 

toe. Dit zal echter per pand verschillen. De Vrienden zullen zich in eerste instantie 

richten op de gevolgen voor het verkeer/de parkeerdruk. 

 

5. Financiën en conceptbegroting 2016 

 De penningmeester laat weten dat in het huidige verenigingsjaar alles volgens plan 

lijkt te verlopen. Enkel de kosten voor de productie van Ons Den Haag komen 

hoger uit dan verwacht. De conceptbegroting 2016 is derhalve gelijk aan de te 

verwachten resultaten voor 2015. De kosten voor Ons Den Haag worden verhoogd 

met € 1.000,00. De verwachting is dat deze extra kosten gedekt zullen worden 

door de contributies. Uiteindelijk zullen de resultaten van 2015 bepalend zijn voor 

de definitieve begroting van 2016. 

 Mevrouw Duymaer van Twist merkt op dat de aanpassing in de cijfers – Resultaat 

2014 / stadsherstel € 46,00 – niet correct is. Deze cijfers werden reeds vastgesteld 

en geaccordeerd door de kascommissie en kunnen niet veranderd worden. Het 

bedrag zal worden opgenomen in de resultaten van 2015. 

 De penningmeester vraagt de leden of zij de aangeboden cijfers (resultaat 2014 en 

begroting 2015) kunnen accepteren als basis voor de begroting van 2016. De leden 

antwoorden bevestigend. 

 

6. Bestuurssamenstelling en -verkiezing 

 a. Jacob Bijl, coordinator S&S / vice-voorzitter, is aan de beurt om af te treden. 

Jacob heeft zich herkiesbaar gesteld. 

 b. Jeannette van Haalen treedt tussentijds af; Ineke Goudswaard is bereid de taak 

van secretaris op zich te nemen. 

 c. Jacintha van Beveren treedt af als bestuurslid maar blijft vooralsnog lid van de 

redactie van Ons Den Haag. Zij zal worden opgevolgd door Martin Snuverink. 

 De leden gaan akkoord met de herbenoeming van Jacob en verwelkomen Ineke als 

secretaris en Martin als redacteur van Ons Den Haag. 

 Door het aannemen van de positie van redacteur zal Martin de werkgroep Levende 

Historie verlaten. De werkgroep beraadt zich momenteel over de te nemen koers. 

 d. De voorzitter, René Vlaanderen, geeft aan zijn positie in het voorjaar van 2016 

te zullen beëindigen. Renée vraagt de aanwezigen zich te melden mochten zij 

belangstelling hebben voor de positie van voorzitter of als zij een ander willen 



 

 

voordragen als mogelijke opvolger. Daarbij is het geen vereiste dat de betreffende 

persoon reeds lid is van de Vrienden. 

 

7. Huishoudelijk Reglement 

 Het voorstel tot wijzigen zoals aangeboden in de stukken van de vergadering wordt 

door de leden aangenomen. 

 Het betreft: 

 - de verdeling van de contributie betaling over het jaar 

 - het rooster van aftreden van bestuursleden 

 - het bijhouden van het rooster van aftreden door de secretaris 

 - verantwoordelijkheid redactie 

 - verantwoordelijkheid redactie website 

 

8. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

 Mevrouw Duymaer – Van Twist vraagt of er een limiet wordt gesteld aan het aantal 

jaren dat een bestuurslid deel mag nemen aan het bestuur. Bij de Vrienden is er 

geen limiet. 

 De heer Andreas Dijk attendeert de aanwezigen op de ontwikkelingen rond het 

Landgoed Ockenburg. Hij stelt voor de voorzitter uit te nodigen als spreker voor 

een volgende lezing of activiteit. 

 

Sluiting huishoudelijke deel van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.40 uur het huishoudelijk gedeelte 

van de vergadering. 

 

De heer Maarten van Doorn hield een lezing over ‘Den Haag in de jaren 1940 – 1945’. 

Voorheen historicus verbonden aan het Haags Gemeente Archief, vertelde de heer Van 

Doorn het verhaal over de bezetting, de vernielingen, de ontberingen en de bevrijding. 

Recentelijk verscheen het boek “Den Haag 40 – 45” van zijn hand. 

 

 

 

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van  

 

 

 

Voorzitter Secretaris 

René Vlaanderen Jeannette van Haalen 

 


