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Plaats   Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Voorzitter stelt voor aan het begin van de vergadering, buiten aanwezigheid van Jaap 

Trouw en zijn echtgenote, een extra agendapunt toe te voegen. Voorstel is aan ALV om 

Jaap Trouw vanwege zijn afscheid als penningmeester en lid van het bestuur van de 

vereniging het erelidmaatschap va de vereniging toe te kennen vanwege het feit dat hij 

ruim 15 jaar met volle inzet verschillende bestuursfuncties heeft bekleed waarvan de 

laatste jaren als penningmeester. De ledenvergadering is het hiermee van harte eens en 

een instemmend applaus klinkt ter ondersteuning. 

 

2. Ingekomen stukken 

Geen. 

 

3. Vaststelling conceptnotulen vorige Algemene Ledenvergadering dd. 11 april 

2017 

Notulen worden zonder opmerkingen door vergadering goedgekeurd. 

 

4. Bestuursmededelingen 

Na afloop van de ALV zal er een nazit zijn bij Blossom en de voorzitter nodigt eenieder 

van harte uit daarbij aanwezig te zijn. 

Op  9 november a.s. zal de nieuwe set wenskaarten worden aangeboden aan de 

burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke. Iedereen is hierbij van harte 

welkom. 

Nieuw dit jaar is dat alle bestuursleden achter de bestuurstafel zitten en dat zij elk in 3 

minuten de high lights van hun activiteiten/werkgroep zullen toelichten. 



Jacob Bijl: De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen heeft een aantal prioriteiten 

benoemd. Het zijn achtereenvolgens: 

- Agenda Ruimte voor de Stad. 

- Aandacht voor Verdichting. Buurten worden niet of te laat bij plannen 

betrokken. Vrienden dringen er steeds bij Gemeente op aan eerder te worden 

aangesloten. Voorbeeld hierbij zijn de bouwplannen bij de Vuurtoren in 

Scheveningen. 

- Hoogbouw. De Vrienden werken mee aan de ontwikkeling van de Hoogbouw 

nota. Goed voorbeeld van samenwerking is de ontwikkeling van het 

Couperusplein. 

- Omgevingsplan Binckhorst. Op dit dossier wordt door de Vrienden veel 

aandacht gegeven aan aspecten hoogbouw, skyline en groen. 

 

Emilie Linssen – van Rossum licht een aantal activiteiten toe van de werkgroep Levende 

Historie toe. `Belangrijk zijn zowel het  behoud van de Monumenten alsook de 

leefbaarheid van de stad. De werkgroep heeft  periodiek contact met de afdeling 

monumentenzorg van wethouder, Wijsmuller en daarnaast via het 

Monumentenplatform met de wethouder  zelf.. Deze contacten zijn positief. Zorgpunt 

van de werkgroep is vooral het behoud van karakteristieke monumenten in de stad. 

Daarvoor is ook een monumeldpunt in het leven geroepen. De werkgroep neemt de via 

het meldpunt binnen gekomen berichten voor zoveel als mogelijk mee in het periodiek 

overleg aan de hand van een ‘zorgpuntenlijst’.  De ALV wordt ook opgeroepen daar 

gebruik van te maken en vooral hun zorgpunten via 

‘monumeldpunt@vriendenvandenhaag.nl  te melden. 

 

Peter Reinders staat stil bij de nieuwe huisstijl die is doorgevoerd in de verschillende 

middelen als ODH en Digitale Nieuwsbrief, de verhuizing van het verenigingsarchief 

inclusief de voorraad wenskaarten naar een geweldige plek in het Nutshuis en de 

totstandkoming van de nieuwe wenskaarten en de a.s. verkoop daarvan in de 

Bibliotheek op het Spui. 

 

Martin Snuverink, eindredacteur van ODH geeft aan dat de redacteuren met veel 

toewijding en ijver elke twee maanden proberen een mooi geïllustreerd en interessant 

periodiek uit te brengen over Haagse leefbaarheidszaken die de Vrienden beroeren en 

met mooie, merkwaardige en irritante aspecten van onze stad. Dat is een aardige 

opgave. Sinds enkele maanden heeft Ons Den Haag geen nieuwe naam, maar wel een 

nieuw gezicht gekregen en dat was wel even wennen voor zowel leden als ook voor de 

redactie. Wij hebben de indruk dat de meeste leden het hiermee naar de zin is gemaakt, 

maar je kunt niet iedereen tevreden stellen. Vanzelfsprekend bestaat de redactie 

uitsluitend uit vrijwilligers; alleen de vormgeving, het drukken en de verzending 

gebeuren professioneel. De redactie redigeert en redigeren is - in onze ogen - het 

persklaar maken van kopij met inbegrip van afbeeldingen. Een heel breed begrip. 

De komende jaren willen wij doorgaan in dezelfde frequentie en dezelfde omvang van 

20 pagina’s per nummer. Dit alles in een optimale kwaliteit. 

Om dit te bereiken heeft de redactie, die nu uit slechts vier actieve mensen bestaat, 

broodnodig behoefte aan uitbreiding met twee redacteuren. 

Een redacteur opereert in een leuk !team van leden met ieder zijn specifieke 

capaciteiten en stokpaardjes. De een schrijft, de ander corrigeert, een volgende 

fotografeert en weer anderen interviewen of werven kopij binnen en buiten de 



vereniging. De redactie van ODH redactieleden met ten minste een redelijke kennis van 

en netwerk in de stad. Voor de rest zijn enthousiasme en liefde voor en betrokkenheid 

met Den Haag van belang.  

 

Bert de Nennie van de werkgroep Evenementen en Excursies memoreert dat zijn 

werkgroep bijna een bedrijf is door zijn vele activiteiten. Voor excursies is heel veel 

belangstelling elke keer en vele daarvan worden herhaald. Bert doet een oproep aan de 

leden dat als ze nog suggesties hebben voor excursies ze zich altijd tot de werkgroep 

kunnen wenden. 

 

Voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen zijn n.a.v. de korte 

toelichtingen. 

 

Veronica Van Berkel vraagt zich af wat er klopt van het artikel in de pers dat er plannen 

zijn om Haagse Bos door woontorens te laten omzomen op langere termijn. Jacob Bijl 

verduidelijkt dat hier sprake was van een schets van wat er zou kunnen gebeuren als 

Den Haag op termijn 70.000 wooneenheden zou moeten ontwikkelen. Hierbij werd als 

voorbeeld de woontorens genoemd. Gelukkig is hier geen sprake van werkelijkheid ter 

plekke. 

 

Marijke Cools vraagt in hoeverre de vrienden hulp kunnen bieden bij het instandhouden 

van Smitswater28. Er zijn initiatieven om daar een Art Nouveaux Museum van te maken 

maar dan moet het pand wel worden aangekocht. Zij vraagt zich af of de initiatiefnemers 

de Vrienden hebben benaderd. Emilie Linssen antwoord dat zij geen verzoek heeft 

gehad en dat het initiatief wel lovenswaardig is. Het vergroot de aantrekkelijkheid van 

het Museumkwartier. De werkgroep Levende Historie participeert in het project 

Museumkwartier en zal het daar inbrengen. Financiering zal wel het probleem zijn.  

 

5. Concept begroting 

Penningmeester geeft toelichting op concept begroting en geeft aan dat de 

Verenigingskosten substantieel hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 

ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. 

Yfke Duymaer van Twist vraagt toelichting op de post Proceskosten. De penningmeester 

geeft aan dat deze post jaarlijks met € 500,00 groeit tot maximum van € 3.000,00 voor 

eventueel te voeren processen. 

Op de vraag over Sponsoring wordt gemeld dat  dit in het verleden ook werd gedaan, 

maar door gebrek aan doelen tijdelijk in de ‘koelkast’ is gezet. Dit wordt nu weer 

opgepakt. Eventueel te sponsoren doelen moeten in overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van de vereniging. 

Frederique Koster vraagt bij welke bank wij bankieren want de rentebaten gaan 

omhoog. Toegelicht wordt dat de vereniging bankiert bij de Triodos Bank. Het geld van 

de depositorekening, die in augustus jl. is afgelopen, wordt omgezet in certificaten van 

de Triodos Bank. Deze hebben een rente van 4,6%.  

Henk Heijkers vraagt of de vereniging ook een balans heeft. Penningmeester geeft aan 

dat dit zeker het geval is en dat deze in de voorjaarsvergadering wordt besproken bij de 

presentatie van het financieel jaarverslag. 

 

De vergadering accordeert vervolgens de concept begroting voor 2018. 

 



6. Bestuursverkiezingen 

Jacob Bijl treedt reglementair af maar heeft aangegeven een volgende zittingsperiode te 

willen aangaan. ALV ondersteunt dit met applaus. 

Jaap trouw neemt na ruim 15 jaar afscheid als bestuurslid. Liza van Kuik wordt 

voorgesteld als nieuw bestuurslid met als taak Penningmeester. Officieel had dit 

voorstel in ODH moeten staan maar heeft dit via de Digitale Nieuwsbrief 

plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat het een lange zoektocht was om een kandidaat te 

vinden en dat Liza van Kuik na sluitingsdatum van ODH kon worden voorgesteld. 

Liza van Kuik stelt zich aan de ALV  voor. Zij is 26 jaar, afgestudeerd als 

architectuurhistoricus en heeft al veel ervaring in bestuurswerk en vooral als 

penningmeester. Geboren en getogen in Den Haag en woonachtig in het 

Zeeheldenkwartier. De ALV gaat onder applaus akkoord. 

Voorgesteld is aan de ALV om als nieuwe secretaris te benomen Marjan Engels. Zij is 

ruim 8 jaar lid en in haar werkzame leven actief geweest als socioloog (Marjan, kan jij dit 

stukje zelf invullen?) .De ALV gaat onder applaus akkoord. 

Voorzitter neemt vervolgens het woord om Jaap Trouw in het zonnetje te zetten 

vanwege zijn afscheid. Hij memoreert zijn lange carrière in het bestuur die begon als 2e 

secretaris en later penningmeester met ook de ledenadministratie daarbij. Jaap heeft 

veel voor de Vrienden betekent. De voorzitter geeft verder aan dat de ALV Jaap unaniem 

heeft benoemd, vandaag bij het begin van de vergadering (in Jaap’s afwezigheid), tot 

Erelid van de Vrienden van Den Haag. Zowel Jaap als zijn echtgenote Marijke, die ook 

binnen de Vereniging heel actief is, worden in de bloemetjes gezet. 

Jaap Trouw spreekt vervolgend zijn dankwoord uit en memoreert de verschillende 

activiteiten die in de afgelopen 15 jaar hebben plaatsgevonden 

 

7. Rondvraag 

Tini Linssen, voormalig lid van de kascommissie, bedankt persoonlijk Jaap Trouw als 

voormalig lid van de kascommissie voor de wijze waarop de samenwerking tussen 

commissie en Jaap plaatsvond. 

 

Geconstateerd wordt dat de opkomst van de vergadering lager is dan de vorige keren. 

Voorzitter onderschrijft dat en heeft geen directe verklaring. Bestuur zal intern nagaan 

wat zij nog verder kan doen om de opkomst te vergroten naast de aankondigingen die 

we nu al doen in ODH en Nieuwsbrief. 

 

Voorzitter sluit om20.50 uur de vergadering 

 

 


