
VRIENDEN VAN DEN HAAG 

Notulen 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van dinsdag 11 april 2017  

Aanwezigen Bestuur: 

voorzitter Henk Bakker 

secretaris Ineke Goudswaard 

penningmeester Jaap Trouw 

vice-voorzitter Jacob Bijl 

leden Emilie Linssen – van Rossum 

Bert de Nennie 

Peter Reinders 

Martin Snuverink 

en 64 stemgerechtigde leden. 

Afwezig Bericht van verhindering van mevr. C. Wentholt, mevr. A. 

Waterborg, dhr. H. Franse en de heer en mevrouw Ben en 

Kitty de Nijs 

Opgemaakt door Ineke Goudswaard 

Plaats Soefi Centrum, Anna Paulownastaat 78 

 

1. Opening van vaststelling agenda 

De voorzitter opent om 20.02 de vergadering en heet iedereen 

hartelijk welkom, met name de nieuwe leden en de drie oud-

voorzitters. Het doet het bestuur genoegen te constateren dat er 

een zeer grote opkomst is. 

2. Ingekomen stukken 

Geen 

3. Conceptnotulen ledenvergadering van 25 oktober 2016 

De conceptnotulen worden zonder wijzigingen of aanvullingen 

aangenomen. 

4. Bestuursmededelingen 

De voorzitter doet verslag van de zeer geslaagde Dag van de 

Haagse Geschiedenis op 8 april. We hebben er die dag negen 

nieuwe leden bijgekregen, meer dan 100 kaarten verkocht en 

zelfs de nieuwe burgemeester bij onze kraam mogen begroeten, 

waarbij zij bedankte voor het aangeboden lidmaatschap. Op de 

historische markt werd voor het eerst de nieuwe kraam van de 



vereniging getoond. De aankleding vormt onderdeel van de 

nieuwe huisstijl die onder leiding van PR-functionaris Peter 

Reinders is ontwikkeld en na de pauze tijdens een korte 

diapresentatie zal worden getoond. Deze nieuwe stijl is ook op de 

Website te vinden die steeds verder uitgebreid wordt en beter 

gaat functioneren. 

Verder vraagt de voorzitter aandacht voor de folder die de 

aanwezigen op hun stoel hebben aangetroffen van het nieuwe 

tijdschrift ‘Haagse Historie’. Voor de leden van de Vrienden geldt 

deze avond een speciale aanbieding: wanneer zij zich abonneren 

krijgen ze meteen het zojuist uitgekomen 3e nummer mee en 

ontvangen de volgende 4 exemplaren over de post voor de 

speciale Vriendenprijs van € 17.50 (i.p.v. € 20,-). 

5. Vaststelling Jaarverslag 2016 

Ook over het concept Jaarverslag, dat de leden al via de digitale 

nieuwsbrief hebben ontvangen en kunnen lezen, zijn geen op- en 

of aanmerkingen. De voorzitter vraagt een applaus voor het vele 

werk dat de secretaris hier heeft verzet. 

6. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2016 

a. De penningmeester heeft een schriftelijke toelichting gegeven 

bij de stukken die de leden al ter hand zijn gesteld en heeft 

hier geen aanvullende mondelinge uitleg meer aan toe te 

voegen. Er zijn geen vragen van de leden. 

b. Verslag kascommissie: aangezien beide leden van de 

kascommissie, de heren Valentijn van Koppenhagen en Rob 

Wubbels niet aanwezig zijn, doet reservecommissielid Andreas 

Dijk – die ook bij de kascontrole aanwezig is geweest – het 

woord. Hij verklaart dat de kascommissie de financiële 

stukken nauwkeurig heeft bestudeerd en in orde heeft 

bevonden. 

c. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de 

vergadering en daarmee decharge van het bestuur: er zijn 

geen op- en/of aanmerkingen over het financieel jaarverslag. 

De voorzitter vraagt na het verslag van de kascommissie of 

het bestuur decharge wordt verleend hetgeen bij acclamatie 

gebeurt. 

7. Vaststelling begroting 2017 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting die 

daarmee wordt vastgesteld. 



8. Vaststelling contributie 2018 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018 niet te wijzigen, 

waarmee de vergadering akkoord gaat. 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

Valentijn van Koppenhagen treedt af als lid van de 

kascommissie. Rob Wubbels wordt eerste en Andreas Dijk tweede 

commissielid. Penningmeester Jaap Trouw vraagt de aanwezigen 

wie zich wil aanmelden als reservelid van de kascommissie. Twee 

dames melden zich aan, mevrouw Blitz en mevrouw Nauta. Na 

overleg wordt besloten mevrouw Nauta als reservelid te 

benoemen. 

10. Bestuursverkiezing en –samenstelling 

Penningmeester Jaap Trouw is aan de beurt om af te treden, 

maar heeft zich bereid verklaard tot de volgende Algemene 

Ledenvergadering in oktober aan te blijven. Dan zal hij definitief 

aftreden. Voorzitter Henk Bakker verzoekt de vergadering met 

applaus hun goedkeuring over dit voorstel de tonen, hetgeen 

gebeurt. 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

12. Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering 

13. Pauze 

14. Introductie nieuw huisstijl 

Zoals eerder in de vergadering is aangekondigd wordt de nieuwe 

huisstijl op een projectiescherm door Peter Reinders 

gepresenteerd. De aankleding van de kraam – groen tafelkleed 

met wit logo en achterwand met een foto van de Hofvijver – is al 

gereed. Er worden ook ontwerpen voor een vernieuwd Ons Den 

Haag en de digitale nieuwsbrief getoond die binnenkort 

gerealiseerd gaan worden. Het sterke oude logo is in essentie 

gehandhaafd maar nu in wit in een groen veld. Ook het 

lettertype is gemoderniseerd en de gele letters en beige 

achtergronden zullen verdwijnen, zodat een frissere modernere 

uitstraling ontstaat. Ook de website zal aan de nieuwe stijl 

worden aangepast, waardoor een herkenbaar geheel wordt 

bereikt. 

15. Lezing Liza van Kuik over de Laan van Meerdervoort. 


