
Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 18 oktober 2022

Plaats    Muzee, Neptunusstraat 90-92
________________________________________________________________________

Aanwezigen Voorzitter Rupert van Heijningen
Penningmeester Coby Koeleman
Vicevoorzitter Jacob Bijl
Bestuursleden Emilie Linssen- van Rossum

Bert de Nennie
Casper de Weerd (verslag)

In totaal 41 stemgerechtigde leden.

Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw T. de Nennie, mevrouw C. Sijbesma, mevrouw
C. Wentholt, mevrouw B. Zolderland, de heren W. F. Arts, R. Hollander, A. Smit, R. Vlaanderen, 
de heer en mevrouw Leertouwer, de heer en mevrouw  De Nijs, de heer en mevrouw 
Schoemaker.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom. 
Andreas Dijk merkt bij punt 6 van de voorgestelde agenda op, dat eerst het voorstel voor 
aanpassing van de contributie en dan pas de begroting voor 2023 behandeld zou moeten 
worden.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Ingekomen stukken
Van 14 leden is een bericht van verhindering ontvangen (zie boven).
Bert de Nennie verzoekt om berichten van verhindering niet te sturen als antwoord op de 
nieuwsbrief, maar dat in een afzonderlijke mail aan info@vriendenvandenhaag.nl te melden.

Er zijn geen andere ingekomen stukken. 

3. Concept notulen ledenvergadering van 12 april 2022
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2022 worden ongewijzigd 
goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen merkt Andreas Dijk op dat e=e=n van de leden van de 
kascontrolecommissie in 2022 zou terugtreden. Hij geeft aan dat hij  de kascontrolecommissie
verlaat, zodat de commissie voor 2022 bestaat uit de heren J. van der Ploeg en G. van IJperen.

4. Bestuursverkiezing
Elsbeth van Hijlckama Vlieg wordt bij acclamatie tot nieuw bestuurslid gekozen.
Het bestuurslidmaatschap van Emilie Linssen-van Rossum wordt met algemene stemmen 
verlengd.



Uitgebreid wordt stil gestaan bij het aftreden als bestuurslid van Jacob Bijl.
Elsbeth van Hijlckama Vlieg memoreert het geduld en de toewijding van Jacob als coo@ rdinator 
van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen.
Emilie Linssen-van Rossum prijst Jacob’s rol in het bestuur, prettig in de omgang, altijd ernstig
waar het belangrijke beslissingen betrof en helder in het stellen van prioriteiten.
Jacob geeft aan dat hij met genoegen terug kijkt, alhoewel niet altijd het gewenste succes 
bereikt kon worden. Met name de activiteiten rond de vuurtoren waren uiteindelijk niet 
succesvol. Wel constateert hij dat de gemeente de Vrienden serieus neemt. Jacob zegt dat hij 
door zal gaan met het verzorgen van wandelingen voor de Vrienden, ook blijft hij betrokken 
bij het uitwerken van het CID-lint.
Na het overhandigen van een geschenk meldt Rupert van Heijningen dat het het bestuur heeft 
behaagd Jacob Bijl tot erelid te benoemen. Dit besluit wordt door de vergadering met applaus 
ontvangen.

5. Bestuursmededelingen; berichten uit de Werkgroepen
Rupert van Heijningen staat stil bij het aanstaande aftreden van Bert de Nennie en Casper de 
Weerd als bestuurslid. Hij roept eventuele  kandidaten op zich te melden.

Elsbeth van Hijlckama Vlieg licht de werkzaamheden van de werkgroep Stadsbeeld en 
Stadsgroen toe. De Werkgroep heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met een aantal 
perikelen rondom de Omgevingswet, waaronder de participatiegids. Op  de structuurvisie 
voor Den Haag Zuidwest is een zienswijze ingediend en er is kritiek gegeven op de regels voor 
beeldkwaliteit in het Central Innovation District CID. Een eigen initiatief is de ontwikkeling 
van het zg. CID lint, een recreatieve fiets- en wandelroute die interessante groene kwaliteiten 
en monumenten met elkaar verbindt. Momenteel onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid 
om een pleinenvisie te maken, waarmee de inrichting van pleinen een herkenbare Haagse 
kwaliteit kan worden gegeven. Met Stroom samen wordt geprobeerd de 1%-regeling voor 
kunst bij (ver)nieuwbouw weer nieuw leven in te blazen. Verder is er aandacht voor de 
kustveiligheid in Scheveningen en diverse problemen die het gevolg zijn van de hoge 
gebruiksdruk in de stad als gevolg van de toename van het toerisme en van de mobiliteit in het
algemeen (bijvoorbeeld de daaruit volgende parkeeroverlast). 

Naar aanleiding van dit verslag brengt de heer Franse in herinnering dat het bij de 1%-
regeling later ging om 1,5% van de bouwkosten te besteden voor kunst, maar dat de regeling 
vervolgens is afgebouwd. Hij memoreert vervolgens dat de invoering van de Omgevingswet 
weer vertraagd is.

Bert de Nennie geeft namens de werkgroep Activiteiten aan dat na de coronatijd een groot 
aantal activiteiten weer zijn opgestart. De belangstelling daarvoor is groot gebleken. Soms 
moesten excursies meermalen plaatsvinden. Tot op heden weet de werkgroep zelf nog 
voldoende excursies te organiseren, maar het zou leuk zijn als er ook vanuit de Vrienden 
suggesties worden aangedragen.

Emilie Linssen-van Rossum licht toe  dat de werkgroep Levende Historie, naast het periodieke 
overleg met de afdeling Monumentenzorg (onder andere over de zorgwekkende staat van 
diverse ambassades – het “krot van Kroatie@ ”), veel aandacht besteedt aan de plannen voor de 
Hofplaats waar een versteend plein dreigt te komen voor een publieksentree van de Tweede 
Kamer. Dit staat haaks op het door de Gemeenteraad reeds aangenomen plan van Det Regts, 
waarmee het gebied vanaf de Amsterdamse Veerkade langs Amare en de Hofplaats via de 
Kneuterdijk en het Lange Voorhout tot aan het Haagse Bos verandert in Haagse wandellanen 
met dubbele rijen bomen, Ook blijft de aandacht gevestigd op bouwprojecten die de oude 



binnenstad nadelig beï@nvloeden, zoals het geval is met de nieuwbouw aan de Gedempte 
Gracht waar een oude rij monumenten het moest ontgelden. Kort wordt nog ingegaan op het 
DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) dat inmiddels heeft geleid tot een volgend uitstel van de 
invoering van de Omgevingswet.. 

Casper de Weerd geeft een toelichting op de faciliterende taken rond PR en Media. Dankzij de 
inspanningen van de werkgroep Media (inhoud) zijn weer prachtige nummers van Ons Den 
Haag (verzorgd door de redactie) en de Nieuwsbrief (verzorgd door Bert de Nennie en Anneke
de Graaf) verschenen.
De redactie van Ons Den Haag is weer op volle sterkte.
Volgend jaar zullen vier nummers van Ons Den Haag verschijnen, dit in verband met een extra 
dik nummer bij het vijftigjarig jubileum van de Vrienden.
De fotowedstrijd heeft tachtig foto’s van tien fotografen opgeleverd. De jury heeft inmiddels de
winnende foto’s geselecteerd. Op 16 november zullen de nieuwe wenskaarten worden 
gepresenteerd in Theater aan het Spui.

6.Vaststelling contributie en begroting  2023
Penningmeester Coby Koeleman licht de begroting toe. Zij geeft aan dat met name de kosten, 
mede ten gevolge van de inflatie, sterk zullen stijgen. Voor de lustrumviering is naast de 
jaarlijkse reservering een extra onttrekking aan de algemene middelen gepland. Per saldo 
heeft de lustrumviering geen invloed op het verwachte resultaat. Verwacht wordt een 
bescheiden positief resultaat, dit na jaren waarin de Vrienden verliezen maakten.

De voorgestelde verhoging van de contributie naar 35 (individueel) en 45 Euro (gezin) wordt 
met algemene stemmen goedgekeurd.
De voorgestelde begroting 2023 wordt met algemene stemmen ongewijzigd goedgekeurd.

7. Rondvraag
Andreas Dijk geeft aan dat door het feit dat Ons Den Haag op verschillende dagen bezorgd 
wordt door PostNL er een voordeel ontstaat voor leden die het blad als eerste ontvangen bij 
het boeken van excursies. Hij stelt voor de inschrijving voor nieuwe excursies pas op zondag 
open te stellen. Dit voorstel wordt door het bestuur overgenomen.

Hans Franse uit zijn zorgen over de ontwikkelingen op Scheveningen. Hij vraagt het bestuur 
prioriteit aan Scheveningen te geven.

Els M. van der Broek vraagt aandacht voor de situatie rond de zevensprong. De werkgroep 
Stadsbeeld en Stadsgroen zal dit verder bekijken. Ook vraagt zij naar de ANBI status van de 
Vrienden. De voorzitter bevestigt dat deze inmiddels is verleend. Zij die de Vrienden een 
bedrag willen schenken, kunnen vanaf nu rekenen op een extra gunstige fiscale behandeling.

Rieks Toxopeus (oud-voorzitter) spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur en 
de werkgroepen. Hij wijst op een lezing van het Haags Historisch cafe=  (in de Haagse 
Kunstkring) door Richard Kleinegris over de wijk Rustenburg. Ook beveelt hij een 
tentoonstelling in het Atrium over veertig jaar stadsarcheologie van harte aan.

8. Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

Rond negen uur sluit de voorzitter de vergadering. Hierna gaf Martijn Balster (wethouder 
Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest) zijn visie op de ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest. 
De daarbij gebruikte presentatie is afzonderlijk op onze website geplaatst.


