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VRIENDEN VAN DEN HAAG 

Notulen 

Onderwerp  Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 april 2016 

Aanwezig bestuur:   voorzitter    René Vlaanderen                                  

secretaris    Ineke Goudswaard                    

penningmeester   Jaap Trouw      

vice-voorzitter      Jacob Bijl                

leden             Bert de Nennie    

    Martin Snuverink   

    Hanny Wesseling 

 en 64 stemgerechtigde leden 

Bericht van verhindering: Coos Wentholt, Henk Grootveld, Roel van der Wal  

Opgemaakt door Ineke Goudswaard 

Plaats    Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken: geen 

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 20 oktober 2015 

De conceptnotulen worden zonder wijzigingen of aanvullingen aangenomen. 

 

4. Bestuursmededelingen 

De voorzitter deelt mee dat er geen presentatie van de wenskaarten meer plaats zal vinden 

tijdens de Ledenvergaderingen. Het is  veel werk om de vele kaarten mee te nemen en klaar 

te leggen, terwijl er slechts enkele kaarten tijdens ALV’s worden verkocht. De leden kunnen 

wel kaarten via de vereniging blijven bestellen. 

Nieuw zijn de pakketten voor het cadeaulidmaatschap (een grote enveloppe met enkele 

ODH’s, wenskaarten met enveloppen, de folder en de cadeaubon) die men voor de prijs van 

een lidmaatschap kan kopen. De voorzitter meldt dat tijdens de recente Dag van de Haagse 

Geschiedenis er veel van deze enveloppen zijn verkocht en we hopen dat de leden er 

regelmatig aan zullen denken eens een cadeaulidmaatschap i.p.v. de gebruikelijke bloemen 

aan vrienden/familie cadeau te geven. 

 

5. Vaststelling van het Jaarverslag 2015 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over het Jaarverslag. Het verslag zal binnenkort integraal op 

de website worden geplaatst.  

 

6. Vaststelling van het Financieel jaarverslag 2015 

a. Toelichting van de penningmeester 

De balans van het financieel Jaarverslag 2014 dat al in de vorige ALV was goedgekeurd 

wordt wederom gepresenteerd omdat er een fout is ontdekt. Tot en met 2013 werd het 
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dividend op de certificaten van Stadsherstel uitgekeerd en stond dit in de Resultaten-

rekening bij de ‘Baten’ onder de post ‘Rente en dividend’. Met ingang van 2014 is er voor 

gekozen het dividend om te zetten in nieuwe certificaten, maar is door penningmeester 

en kascommissie verzuimd dit in de Balans op te nemen. Dit kwam aan het licht bij het 

opmaken van de balans van 2015 die daardoor niet meer klopte, zodat de aanpassing 

met terugwerkende kracht moest worden uitgevoerd. Het zit de penningmeester hoog 

dat deze fout is gemaakt maar het luide applaus van de vergadering toont dat hem dit 

graag vergeven wordt. 

Financieel Jaarverslag 2015: voor het eerst is bij de Activa de post ‘Vorderingen’ opge-

nomen. Dit zijn facturen van wenskaarten die in december 2015 zijn gekocht, maar pas in 

2016 zijn betaald en dus op de balans horen te staan. Er wordt gevraagd waarom de 

‘Triodos rendementsrekening algemene zaken’ in 2015 zoveel hoger was (€ 30.112) dan 

in 2014 (€9.534). Dit komt omdat er toen een contributieverhoging was geweest en het 

overschot tijdelijk op de spaarrekening was gezet. Een volgende vraag betreft het ver- 

schil in 2014 en 2015 van de ‘Triodos betaalrekening contributies en algemene zaken’ 

van resp. € 442 en € 1.215. De penningmeester legt uit dat hij tussentijds zoveel mogelijk 

overboekt naar de spaarrekening, maar hij een bedrag laat staan voor nog te verwachten 

uitgaven, die het ene jaar hoger zijn dan het andere jaar.  

b. Verslag Kascommissie 

De heer Valentijn van Koppenhagen doet verslag namens de kascommissie en begint met 

het uitspreken van zijn diepe bewondering voor het vele en toegewijde werk van  pen-

ningmeester Jaap Trouw hetgeen met luid applaus wordt bevestigd. Na lang doorzoeken 

van alle documenten bleek er slechts 1 bon van een digitale aankoop te ontbreken, maar 

dit bleek om een cadeau te gaan: een boek genaamd “Kascommissie” voor de 

kascommissie zelf, die daarmee een duidelijk bewijs van de aankoop in handen kreeg. 

c. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de vergadering en daarmee 

decharge van het bestuur. 

De voorzitter vraagt na het verslag van de kascommissie of het bestuur decharge wordt 

verleend hetgeen bij acclamatie gebeurt.  

 

7. Vaststelling van de begroting 2016 

Omdat de kosten voor ODH door hogere druk- en portikosten zijn gestegen, en vermoedelijk 

zullen blijven groeien, is de begroting voor 2016 t.o.v. 2015 aangepast van €24.000 naar 

€28.000. Om dit te compenseren zijn o.a. de verenigingskosten verlaagd van €5000 naar 

€4000. De nieuwe website gaat dit jaar van start zodat de gereserveerde € 1500 gehand-

haafd blijft. Voor de posten ‘Diversen’, ‘Proceskosten’ en ‘Huisvesting’ werd vorig jaar nog 

drie x €500,- gereserveerd, hetgeen voor dit jaar achterwege is gelaten. De penningmeester 

legt uit dat voor deze posten al jaren geen uitgaven zijn gedaan en de reserves daarom niet 

vergroot hoeven te worden.  

 

Mevrouw Veronica van Berkel vraagt of het niet verstandig zou zijn om meer te reserveren 

voor proceskosten, maar Jaap legt uit dat de laatste keer dat er geprocedeerd is (tegen Hoge 

Raad) dit €800 euro heeft gekost, zodat het niet om hele grote bedragen gaat en we zo nodig 

andere reserves hiervoor kunnen aanspreken. De voorzitter voegt hier aan toe dat het geen 

beleid is niet meer te gaan procederen, maar we nu het geld voor andere zaken nodig 

hebben. 
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Op de vraag van de heer Herman Wijffels waarom er geen post ‘onvoorzien’ voorkomt in de 

begroting antwoordt de penningmeester dat er nooit onvoorziene uitgaven zijn geweest en 

het daarom niet nodig is een dergelijke post te creëren.  

8. Vaststelling van de contributie 2017 

Mevrouw Eveline Blitz stelt voor om een lagere contributie in te stellen voor mensen met 

een ooievaarspas. Zo wordt het lidmaatschap ook toegankelijk voor ouderen met een kleine 

beurs. Dit brengt de volgende vragen naar voren: 1- geldt de korting ook voor bestaande 

leden? 2- wordt er ook korting gegeven op excursies? 3- hoe wordt dit bekend gemaakt? De 

voorzitter zegt toe dat het bestuur e.e.a. zal bestuderen en met een voorstel zal komen.  

 

9. Benoeming nieuwe Kascommissie 

Mevrouw Iefke Duymaer van Twist treedt af. Zij heeft haar taak een aantal jaren met grote 

nauwgezetheid vervuld en wordt daarvoor bedankt met applaus en een bos bloemen. De 

heer Valentijn van Koppenhagen blijft lid van de kascommissie die nu aangevuld zal worden 

met voormalig reserve-lid de heer Rob Wubbels. De heer Andras Dijck heeft zich bereid 

verklaard nieuw reserve-lid van deze commissie te worden. 

 

10. Bestuursverkiezing en –samenstelling 

Voor dit agendapunt geeft de voorzitter het woord aan vice-voorzitter Jacob Bijl. Deze deelt 

mee dat er drie leden aan de beurt zijn om af te treden, Bert de Nennie, Martin Snuverink en 

Hanny Wesseling, die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. Voorts heeft Emilie Linssen zich 

bereid verklaard namens de werkgroep Levende Historie zitting te nemen in het Bestuur. Zij 

stelt zich kort voor en roept de leden op goed in de stad rond te kijken en misstanden aan de 

inmiddels zeskoppige werkgroep door te geven. De vergadering gaat met de benoeming van 

het nieuwe bestuurslid en de herbenoeming van de drie andere bestuursleden akkoord. 

 

De vice-voorzitter richt zich vervolgens tot René Vlaanderen die zich 11 jaar lang in verschil-

lende functies met hart en ziel heeft ingezet voor de Vrienden van Den Haag. Eerst als coör-

dinator van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen en de laatste jaren als voorzitter. Het is 

voor een groot deel aan zijn inzet te danken dat onze vereniging voor de gemeente een 

serieus te nemen gesprekspartner is geworden. Talloze malen heeft hij als goed ambassa-

deur de Vrienden vertegenwoordigd in allerlei contacten met raadsleden, ambtenaren en 

verwante organisaties. René stond voor de zaak van onze club: leefbaarheid, kwaliteit van de 

openbare ruimte en behoud van de karakteristieke waarden van Den Haag. Hij heeft dat met 

verve uitgedragen, steeds weer op zoek naar de balans tussen behoud en vernieuwing. De 

vereniging is hem veel dank verschuldigd en bedankt hem met luid applaus en een 

boekenbon. 

 

René antwoordt met gemengde gevoelens zijn laatste woorden als voorzitter uit te spreken. 

De Vrienden zijn zo lang een belangrijke deel van zijn leven geweest dat hij zich afvraagt of 

hij wel zonder deze “verslavende taak” kan. Maar ook aan goede zaken komt een eind en 

René meent de Vereniging in goede staat achter te laten. Hij prijst het fantastische bestuur 

dat een grote inzet toont, gesteund door tientallen andere vrijwilligers in de werkgroepen die 

steeds beleidsmatige input aanleveren voor het bestuur. Inmiddels is er een goede relatie 

met de gemeente opgebouwd, worden we uitgenodigd voor overleg en wordt er naar ons 

geluisterd. Volgens René gaat het ook goed met de stad. Toen de Vrienden werden opgericht 

was er een uittocht van bewoners naar o.a. Zoetermeer, maar ook van werkgelegenheid 
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doordat overheidsinstellingen verspreid werden over het land: de neergang van Den Haag 

was tot beleid verheven. Daarbij was het in de jaren 70 de tijd van de ‘megalomanie’:  

grootse plannen om oude wijken af te breken en om te vormen tot een soort Bijlmermeer. 

Door veel verzet heeft zich dat allemaal ten goede gekeerd. De jaren 90 waren een rijkere 

tijd, er werden goede architecten aangetrokken en de mensen kwamen weer terug naar de 

stad. De recente vastgoedcrisis is Den Haag redelijk ongeschonden doorgekomen. De crisis 

werd als een kans gezien en de stad heeft geleerd daar verstandig mee om te gaan. Toch 

ligt er nog een taak voor de Vrienden. Er wordt niet veel meer gebouwd maar er wordt wel 

een grote bevolkingsgroei verwacht en er moeten oplossingen gevonden worden deze 

mensen te huisvesten. De Vrienden zien daar een rol om de goede balans te zoeken en te 

bewaken. Daarnaast zijn er allerlei digitale veranderingen gaande waarin de vereniging op in 

moet spelen. René zal nu, na jaren van volle inzet, op gepaste afstand de ontwikkelingen 

blijven volgen, bedankt de leden voor de plezierige contacten, wenst zijn opvolger veel 

succes toe en de vereniging een heel goede toekomst. 

 

Jacob dankt René voor zijn uitvoerige terugblik en stelt vervolgens Henk Bakker voor die zich 

bereid heeft verklaard de nieuwe voorzitter van de Vrienden te worden. De vergadering gaat 

met het bestuursvoorstel Henk tot voorzitter te benoemen akkoord,  hetgeen met de 

overdracht van de voorzittershamer wordt bekrachtigd.  

 

Vervolgens stelt Henk zich voor: afkomstig uit Friesland (Harlingen), maar al lang wonend in 

Den Haag en werkend rond het Binnenhof, niet ín de politiek maar vóór de politiek, laatstelijk 

als Directeur Bedrijfsvoering Financiën Personeel & Organisatie van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal. Na zijn pensioen zocht hij naar nieuwe invullingen en zo kwamen de 

Vrienden op zijn pad. Hij heeft al enkele bestuursvergaderingen meegemaakt en is onder de 

indruk van het enorme enthousiasme binnen het bestuur en de werkgroepen. Hij schaart 

zich achter ons motto “geen actiepartij maar wel actievoeren”, zoals laatstelijk met succes 

m.b.t. het Internationaal Park. Henk wil zich binnen de vereniging gaan verdiepen in het werk 

van de verschillende werkgroepen, maar ook met andere organisaties als de Fietsersbond, 

Die Haghe, SHIE etc. een beter contact opbouwen. Het is hem opgevallen dat de Vrienden 

nog erg onbekend zijn in Den Haag en het was hemzelf ook niet bekend dat er activiteiten 

door de Vrienden worden georganiseerd. Kortom, er is nog genoeg werk te doen. 

 

11. Rondvraag 

- De heer Rieks Toxopeus spreekt zijn waardering uit over de digitale nieuwsbrieven die de 

laatste maanden worden rondgestuurd. Secretaris en initiatiefneemster Ineke 

Goudswaard wordt met applaus beloond. 

- Mevrouw Henny Pieters meldt dat bij haar de nieuwsbrieven in de spambox belanden en 

biedt aan adviezen te geven voor een betere layout en verzending, hetgeen gaarne 

wordt aanvaard. 

- De heer Klaas Kars reageert op het gelach uit de zaal toen de nieuwe voorzitter opmerkte 

niet uit Den Haag te komen. Kenmerkend voor een stad – in tegenstelling tot een dorp – 

is dat men gemakkelijk mensen van buiten opneemt, en er veel leden van de Vrienden 

niet geboren zijn in Den Haag. 

 

12. Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

13. Pauze 

14. Lezing door Petra Brekelmans over renovatie Landhuis Ockenburgh 


