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VRIENDEN VAN DEN HAAG   Notulen  

Onderwerp  Algemene Ledenvergadering van dinsdag 25 oktober 2016  

Aanwezig bestuur: voorzitter   Henk                                       

secretaris   Ineke Goudswaard                            

penningmeester  Jaap Trouw                 

vice-voorzitter  Jacob Bijl                                  

leden    Emilie Linssen-van Rossum                        

                      Bert de Nennie                          

    Peter Reinders                                                                    

    Martin Snuverink                                                                                                                               

            Hanny Wesseling                                

en 48 stemgerechtigde leden 

Bericht van verhindering: mevr. C. Wentholt, mevr. V. van Berkel, dhr. A. Dijk, mevr. A.                            

Waterborg en mevr. H. Schulting           

Opgemaakt door  Ineke Goudswaard                

Plaats   Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78 

__________________________________________________________________  

1. Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter opent om 20.05 de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, 

in het bijzonder oud-voorzitter René Vlaanderen.                                                

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken: geen  

 

3. Conceptnotulen van de vergadering van 19 april 2016                              

De conceptnotulen worden zonder wijzigingen of aanvullingen aangenomen. 

 

4. Mededelingen bestuur                      

De voorzitter begint met goed nieuws over de vereniging: er zijn netto 100 leden 

meer dan een jaar geleden en we hopen dit jaar af te kunnen sluiten met 1700 

leden. Om dit te bereiken kunnen we niet zonder de hulp van de ‘mede-Vrienden’. 

Tijdens de vergadering bestaat weer de mogelijkheid de geschenkmap voor een 

cadeaulidmaatschap (voor €20,- tot 1 januari 2018) aan te schaffen. Een origineel 

cadeau aan vrienden en familieleden de komende maanden. Deze is map is 

eveneens via email te bestellen. Ook hebben alle aanwezigen een envelop met 

wenskaarten op hun stoel aangetroffen die gratis aangeboden worden. Gezien de 

oplopende voorraden oude wenskaarten heeft het bestuur besloten van de nood 

een deugd te maken en deze kaarten weg te geven met een begeleidende 

promotie brief. Als de kaarten worden doorgegeven aan iemand anders, levert dat 

misschien weer nieuwe leden op.  

 

Vervolgens deelt de voorzitter mee dat 9 november a.s. de nieuwe serie wens-

kaarten aangeboden zal worden aan de directeur van het Haags Historisch Mu-

Museum, de heer Marco van Baalen. Details hierover zijn vermeld in de digitale 

nieuwsbrief van oktober en staan op de website. De Vriendenborrel zal in het 

vervolg niet meer 3 maar 4x per jaar worden georganiseerd en op een nieuw 

adres: Theater aan het Spui. Deze locatie is net zo gemakkelijk bereikbaar als 

Pavlov, maar van binnen beter toegankelijk. De eerstvolgende borrel is 15 

februari 2017. 
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Mooie reclame voor de Vrienden is de eerste Haagse Historische Quiz geweest. 

Vicevoorzitter Jacob Bijl wist een voorronde van de quiz in het weekblad de 

Posthoorn te winnen en sleepte in de finale met het Posthoornteam de wisselbeker 

in de wacht. Gevolg was een interview in de Posthoorn met aandacht voor de 

Vrienden. De vergadering toont met luid applaus haar waardering. Hoewel 

geschiedenis niet de core-business van de Vrienden is, blijken diverse leden hoog 

gescoord te hebben bij de quiz en de voorzitter prijst daarom graag het nieuwe 

Magazine Haagse Historie aan dat ter inzage ligt tijdens de vergadering. 

 Vervolgens wordt bestuurslid Bert de Nennie bedankt voor zijn inzet voor de 

nieuwe website. Aan het einde van de vergadering zal Bert de nieuwe website 

lanceren en presenteren.         

 Tot slot deelt Henk mee dat na het officiële gedeelte van de vergadering een 

lezing gehouden zal worden door Jeroen De Man en Remco van Rijn over het 

nieuw opgerichte Nationale Theater in Den Haag en dat de aanwezigen na afloop 

verwacht worden in café Blossom dat speciaal voor ons opengaat. Dit is een 

experiment dat hopelijk aanslaat.  

 

5. Financiën en conceptbegroting 2017                                                          

Het boekjaar 2016 is nog niet voorbij, maar volgens penningmeester Jaap Trouw 

zien de ontwikkelingen er goed uit. Op basis van deze gegevens is een 

conceptbegroting voor 2017 opgesteld die wordt toegelicht: 1- Contributies zijn 

even hoog begroot (€ 27.000,-) als voor 2016. Hoewel de contributie-inkomsten 

dit jaar waarschijnlijk hoger zullen uitvallen, geeft de penningmeester er toch de 

voorkeur aan dit bedrag niet te verhogen. 2- De te ontvangen rente zal in 2017 

lager zijn omdat een deposito dat jaar afloopt. 3- Producten: de verkopen van de 

wenskaarten lopen wat terug, zodat er dit jaar minder kaarten gedrukt zullen 

worden. Zowel de baten als de lasten zijn daarom voor volgend jaar met € 1000,- 

verlaagd naar respectievelijk € 12.000,- en € 4.000,-. 4- Bij de baten van ODH is 

een bedrag van € 500,- begroot, omdat er inkomsten uit advertenties worden 

verwacht.  5- Bij de lasten staat bij de post Diversen een bedrag van € 1000,- 

genoteerd omdat het bestuur van plan is meer certificaten Stadsherstel te gaan 

kopen. De Vrienden hebben zich ooit ingezet om brouwerij De Drie Hoefijzers van 

de sloop te redden. Dit is succesvol afgelopen waarna Stadsherstel het heeft 

aangekocht om te restaureren. Om de restauratie te financieren worden 

certificaten verkocht waarop rente wordt uitgekeerd. Tot slot: 7- Verenigings-

kosten die met € 1500,- zijn verhoogd naar € 5.500,- omdat er extra geld moet 

worden gereserveerd voor onderhoud nieuwe website en nieuwe huisstijl. 

 

6. Bestuursverkiezing en –samenstelling 

Eerst wordt afscheid genomen van Hanny Wesseling die vele jaren de wenskaar-

ten onder haar beheer heeft gehad. Het bestuur betreurt het bijzonder dat zij ver-

trekt, maar begrijpt dat het na 12 jaar voor Hanny genoeg is geweest. Henk looft 

de wijze waarop Hanny haar taak heeft verricht, bescheiden maar zeer toegewijd. 

Door haar inzet leek het allemaal vanzelf te gaan maar de taak van Hanny be-

stond uit vele onderdelen. Niet alleen de jurering en productie van de nieuwe 

wenskaarten, ook de levering aan de boekhandels en organisatie van de verkoop 

in de Openbare Bibliotheek. Er wordt nog naar opvolging van Hanny gezocht, 

zodat de voorzitter de aanwezigen oproept met suggesties te komen. Hanny 

krijgt vervolgens het woord en bedankt de vereniging voor het jarenlange ver-

trouwen. Zij haalt ook de vele veranderingen aan die in de organisatie hebben 

plaatsgevonden en roept een ieder op kaarten te komen kopen in de bibliotheek 

omdat de vereniging daar meer aan verdient dan via de winkelverkoop. Zij maakt 
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dit jaar nog haar werkzaamheden af maar aan het eind van het jaar is het echt 

afgelopen.                   

Daarna is het tijd om een nieuw bestuurslid aan de vergadering voor te stellen. 

Het verbaast het bestuur steeds weer dat zo weinig Hagenaars onze vereniging 

kennen. Daarom juicht het de komst van Peter Reinders, die deskundig is op het 

terrein van PR, van harte toe. Peter stelt zichzelf kort voor: hij is 19 jaar geleden 

in Den Haag komen wonen, maar had al ruim daarvoor op verschillende plekken 

in Den Haag gewerkt. De laatste 20 jaar in Rotterdam. Daar heeft hij nog wel het 

motto "niet … maar poetsen” aan over gehouden. Peter is van mening dat de 

beste PR de leden zelf zijn, waarbij hij aangeeft dat dat een mooi vertrekpunt is 

om zich als vereniging te profileren in de Haagse samenleving.  

Er zijn geen tegenkandidaten voor de functie voorgedragen zodat Peter bij 

acclamatie wordt benoemd tot nieuwe PR-functionaris in het bestuur. 

 

7. Rondvraag: 

- Mevrouw Tiny Linssen vraagt of er al een oplossing is gevonden voor 

opslagruimte voor de wenskaarten. De voorzitter antwoordt dat we heel lang 

om niet een ruimte hebben kunnen gebruiken maar dat dit binnenkort ten 

einde zal lopen, mede ten gevolge van het stoppen van Hanny met de 

wenskaarten. Het bestuur is druk bezig een andere opslag te zoeken, even-

tueel te huren, maar geeft uiteraard de voorkeur aan een gratis ruimte waarbij 

zij de hulp inroept van de leden om uit te kijken naar een geschikte locatie.  

- Ooievaarspas: de aankondiging dat houders van een Ooievaarspas korting op 

het lidmaatschap kunnen krijgen heeft in ODH gestaan, maar nog geen reac-

ties opgeleverd. Mevrouw Eveline Blitz stelt voor deze wijziging in een nieuw 

inlegvel in de folder mee te nemen. Omdat in de bibliotheek veel mensen met 

een ooievaarspas komen, verzoekt mevrouw Marilene Leertouwers de folders 

aan te passen voordat de bibliotheekverkoop begint, hetgeen wordt 

toegezegd. 

- Op de vraag of er in het voorjaar een cursus/lezingenreeks over Den Haag 

door mevrouw Annemargriet Vaartjes wordt gegeven, wordt bevestigend 

geantwoord. Binnenkort komen hier aankondigingen van in Ons Den Haag en 

de Nieuwsbrief. 

- Mevrouw van Haersma Buma mist de benoeming van de kascommissie, maar 

die vindt alleen plaats tijdens de voorjaar ALV, als ook de resultatenrekening 

van het afgelopen jaar wordt besproken en een controle van de kascommissie 

is geweest. 

 

8. Lancering Website 

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Bert de Nennie, coördinator van de 

Website-commissie. Bert begint met het complimenteren van lid Alexander 

Messelaar, die anderhalf jaar geleden met ideeën voor een nieuwe website is 

gekomen en een belangrijke motor achter het project is gebleven. De website is 

nog niet helemaal klaar, maar de belangrijkste ledenfuncties werken. De oude 

website is vanaf dit moment uit de lucht. De nieuwe website wordt voor de 

aanwezigen op een groot scherm getoond en Bert loopt vervolgens de diverse 

pagina’s door met doorklikmogelijkheden naar bijvoorbeeld inschrijfformulieren. 

De lancering wordt met een applaus begroet. 

 

9. Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

10. Pauze             

11. Lezing door Jeroen De Man en Remco van Rijn over het ontstaan van Het 

Nationale Toneel 


