AVN
Verslag ALV 12 april 2014
Aanwezig: 40 leden inclusief bestuur
Afwezig mk.: Jan van der Slikke, Rob Visser, Marja Romijn, Joost Gieskes, Andre Smit,
Paul Broekman, Bart Wijnberg, Dhr. E. Van der Meulen, Caroline Walta, Wil van der
Poll, Marjan Jansen, Tim de Frel.
Voorzitter Frits Prillevitz opent om 10.40 uur
Agenda
Frits Prillevitz stelt voor om de voorzitterswisseling aan het eind van de vergadering te
doen.
Mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Secretaris Aletta de Ruiter somt de namen van de afgemelde deelnemers op.
Tim de Frel, Joost Gieskes, etc.
Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 27 april 2013
Pagina 1: jaarverslag algemene deel: Adviesraad Monumentale Bomen:
“In de commissie wordt gezocht naar…” Dat moet zijn “In de adviesraad wordt gezocht
naar..”
Pagina 3: n.a.v. de Expats; stelt Caroline de Jong voor om ook tips (in het Engels) op de
website te zetten.
Pagina 3: laatste vijf woorden van uitspraak Frits Prillevitz over ledenterugloop
vervallen.
Pagina 5: n.a.v. rondvraag Louise Boon of kaarten HOF. “HOF is overgegaan in PEP en
sinds 2014 kunnen vrijwilligers zichzelf aanmelden voor een kortingskaart.”
Verslag goedgekeurd met dank aan de secretaris
Jaarverslag 2013 Algemene deel
De voorzitter behandelt dit deel pagina voor pagina:
Pagina 2 n.a.v. Portefeuillehouders:
Mevr. Berkhuijzen: Waarom mist Loosduinen in het lijstje ?
Arnim van Oorschot: Er is niet voor elke wijk een portefeuillehouder
Bas Steenks: We hebben wel degelijk contact met de groenbeheerder van Loosduinen.
Loosduinen wordt dus niet overgeslagen.
Frederik Hoogerhoud: Er is onlangs een nieuwe groenbeheerder voor Loosduinen
aangesteld. Dat is Lydia Buwalda.
Pagina 3 n.a.v. PR-activiteiten
Marjan Langeveld: Doet voorstel om stukken uit Haagwinde in de verschillende
wijkbladen te zetten.
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Ton Dijkman: Passieve huis aan huis werving is heel weinig efficiënt.
Aletta de Ruiter geeft uitleg over de nieuwe folder. Via de Cultuurzak wordt die volgende
week bij 10.000 adressen verspreid. Dat geeft waarschijnlijk alleen naamsbekendheid,
maar dat is ook belangrijk.
Marian Langeveld: In het museumweekend is er een landgoedtentoonstelling geweest
“Tussen Duivenvoorde en Hofwijk”. Daar zijn stempelkaartacties aan verbonden. Daar
zou de AVN op kunnen inspelen. Marian wil zich actief gaan inzetten voor de AVN.
Truska van Drecht: Zet regelmatig een verhaal in de pers.
Frits Prillevitz geeft aan dat persberichten lang niet altijd gepubliceerd worden.
Afgelopen symposium heeft alleen in de Ypenburgse krant iets geplaatst
Anja van der Voort: Zet de wandelingen van AVN in de krant en maak mensen daarmee
lid.
Leon van der Berg: De pers moet vooral veel benaderd worden. En volg de actualiteiten
De wijkblaadjes hebben vaak een elektronische editie die je zelf kunt vullen. Daarvoor
moet je wel ingelogd zijn.
Frits Prillevitz: De contacten met de redacteuren van AD- Den Haag liepen vroeger
stabiel en langdurig via een persoon. Nu zijn er telkens nieuwe journalisten waarmee we
geen band hebben.
Daphne Nicolai biedt aan om de hoofdredacteur van Den Haag Centraal te benaderen.
Pagina 4 n.a.v. Excursies
Caroline de Jong: De eerste excursie in het Scheveningse Duinbos is niet door Aletta
gehouden, maar door mij.
Aletta de Ruiter vertelt dat aanstaande Koningsdag de Paraboolduinwandeling ook voor
PR-doeleinden wordt gehouden. Hij wordt tussen 10.00 uur en 16.00 uur drie keer
gelopen en staat aangekondigd op de kortingsflyer van www.haagsekoningsdag.nl
Jos Verhoeff meldt dat deze excursie nu ook via de website met een smartphone te lopen
is. Zeer binnenkort is er een app beschikbaar.
Pagina 5 n.a.v. Externe betrekkingen
Marian Langeveld: Waarom werken we niet samen met de provinciale Natuur- en
milieufederatie ?
Aletta de Ruiter legt uit dat dit soms gebeurt, maar dat dit soort professionele projectorganisaties ook graag ideeën van de achterban overneemt en dan schoot gaan met het
initiatief van een vrijwilligersorganisatie. Dat werkt niet prettig. Bovendien werkt de
AVN op een geheel eigen wijze met een eigen reputatie en een eigen netwerk.
Pagina 6 n.a.v. Groene beheerorganisaties
Caroline de Jong betreurt het dat vele fietspaden in het Haagse Bos zijn weggehaald.
Frederik Hoogerhoud legt uit dat dat is gebeurd ten behoeve van de rust voor de natuur.
De kavels waren teveel versnipperd. Er zijn nu paden tussenuit gehaald.
Frederik Hoogerhoud er komt een klimbos in het Haagse Bos waar kinderen en
volwassenen onder begeleiding de natuur van dichtbij kunnen beleven.
Adri Remeeus meldt dat De beheersectie Haagse Bos van SBB eigenlijk beheersectie
Westvoorde heet.
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Jaarverslag 2013 Portefeuillehouders
De voorzitter behandelt dit verslag onderwerp voor onderwerp. Op onderstaande punten
volgde discussie.
Pagina 3 Scheveningen Haven
PH Jos Verhoeff meldt dat het plan inmiddels door de Raad is aangenomen. Het
Zuiderstrand theater staat in de steigers. Het openbaar vervoer naar de Zuiderhaven is nog
niet geregeld. De HTM wil niet.
Pagina 3 Kijkduin Bad / Loosduinen
PH Jos Verhoeff meldt: Besluitvorming is over de verkiezingen heengetild. Maximale
groenvolumes zijn niet opgenomen in de plannen terwijl de maximale bouwvolumes wel
in het Masterplan staan. De AVN is bezig om de groene zones toch beter in het plan
verankerd te krijgen.
Pagina 4 Internationaal Strafhof
PH Bas Steenks geeft een toelichting op de foutieve kap langs de rand van het
bouwterrein. Er worden volgend plantseizoen weer nieuwe gelijkwaardige bomen
teruggezet.
Frederik Hoogerhoud laat weten dat de kruik op de rotonde een Jacoba-kannetje is. Deze
staat symbool voor de Middeleeuwse opgraving die op deze plek heeft plaatsgevonden.
Pagina 5 Duurzaam Park van de Vrede
Caroline de Jong meldt dat er een uitnodiging is van de Vrienden van het Park van de
Vrede om op tweede Paasdag aan een wandeling deel te nemen. Is de AVN daar ook voor
uitgenodigd ? Aletta de Ruiter antwoordt bevestigend. Dit initiatief wordt gebracht als
een burgerinitiatief, maar dat is niet zo. De gemeente regisseert de ontwikkelingen zo, dat
het een burgerinitiatief moet voorstellen.
Daphne Nicolai meldt dat er geen bewonersgroepen bij het initiatief zijn betrokken. De
Vrienden van het Vredespark richten zich vooral op de expats om zo een behoefte te
creëren.
Jan Heidsma: Er zou een negatief gevoelen zijn binnen de gemeente over de AVN.
Maarten Smies: De visie van de AVN over het Haagse Binnenduinbos is integraal
overgenomen door de Dienst DSO in de eigen visie voor de internationale zone van de
gemeente Den Haag. Daar is dus een heel positief contact over.
Truska van Drecht: Doe voorzicht met het uitbreiden van recreatie in deze
groengebieden.
Pagina 9 n.a.v. Ontwerpbestemmingsplan Florence Nightingalepark
PH Arnim van Oorschot meldt dat er een uitspraak is van de Raad van State over het
bouwblok in het park. Daarin is de hoogte aangepast. Als de Haagse Stads Partij in het
college komt, worden de plannen naar beneden bijgesteld.
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Leo Hermkes en Ank de Jong melden dat de geprivatiseerde stadsboerderij wil gaan
bouwen voor scouting. Ze vinden dit zorgelijk. Ook in verband met de gevaarlijke
oversteek vanuit Houtwijk.
Arnim van Oorschot belooft om contact op te nemen met de eigenaar.
Frits Prillevitz maakt Arnim complimenten over zijn professionele aanpak richting
politiek en kennis van zaken over de planologische invulling van het gebied.
Pagina 11 n.a.v. Landgoed Meer en Bos
PH Joke Scheeres geeft uitleg over het nijpende probleem van de hondenoverlast in
Landgoed Meer en Bos.
Joop Mansveld (96 jaar) woont al 45 jaar naast Meer en Bos en heeft het landgoed
achteruit zien gaan. Vooral de hondenuitlaatcentrales geven veel overlast. Het park is
ernstig uitgewoond en de opruimplicht wordt niet nageleefd. Ook wordt er veel op de
voetpaden gefietst waardoor je als oudere niet meer veilig op het voetpad kan wandelen.
Aletta de Ruiter meldt dat dit een moeilijk bespreekbaar onderwerp is omdat
hondenbezitters altijd fel reageren op het beperken van de uitlaat mogelijkheid. Ook
vanuit de zaal laat een mevrouw weten dat ze niet blij zou zijn als ze daar niet meer met
haar hondje zou mogen wandelen. Aletta legt uit dat de druk op de beschikbare ruimte
steeds hoger wordt als er steeds meer mensen en honden bijkomen. Dat heeft
consequenties voor de natuur. Om problemen te voorkomen zijn er regeltjes gemaakt
waaraan we ons moeten houden. Die regels moeten af en toe worden bijgesteld als blijkt
dat er overlast ontstaat. De AVN misgunt niemand zijn hond, maar we moeten wel
realistisch met elkaar in gesprek blijven over de gevolgen van overlast.
Pagina 13 n.a.v. Buytenpark Zoetermeer
PH- Leon van den Berg geeft uitleg over de stand van zaken betreffende
uitbreidingsplannen van Snowworld. De zaak ligt nu bij de Raad van State en die heeft
aangegeven 6 weken extra nodig te hebben om de zaak te bestuderen. Er spelen drie
kwesties in het Buytenpark. De uitbreiding van Snowworld, de verplaatsing van de
Hondenschool en de verplaatsing van een siertuincomplex.
Pagina 15 n.a.v. Boomzaken
Bas Steenks geeft uitleg over zijn manier van aanpak betreffende boomzaken. Bas is
dagelijks 3 a 4 uur bezig met de bomen van Den Haag. Als voormalig groenbeheerder in
Sliedrecht vindt hij het ook na zijn pensionering een genoegen om met zijn vak bezig te
zijn. Hij leert nog dagelijks nieuwe dingen over de natuur en bomen in het bijzonder. Bas
heeft zeer goede contacten met de gemeenteambtenaren. Hij wordt vaak geconsulteerd
over kwesties die een nadere beschouwing vereisen. De zaal waardeert zijn inzet in hoge
mate en geeft hem een daverend applaus als dank voor zijn inzet.
Leo Hermkes heeft nog een voorbeeld waar Bas heeft geadviseerd en daarmee een
gevaarlijks situatie heeft voorkomen. Het betreft kastanjes op een schoolplein aan de
Baambruggestraat. De bomen waren ziek en moesten gekapt worden. De bewoners
protesteerden, maar na de kap bleek hoe ernstig de aantasting was en welk risico de
schoolkinderen hadden gelopen als de bomen waren blijven staan.
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Alle portefeuillehouders worden van harte bedankt voor hun inzet en dit uitvoerige
jaarverslag.
Financieel verslag
Ton Dijkman: Er staat meer dan een ton bij de ING en dat wordt niet gegarandeerd als de
bank omvalt.
Frits van den Boogaard: We houden de bankwereld goed in de gaten.
Leon van den Berg: Kunnen we 50.000 Euro niet op deposito zetten om meer rendement
te krijgen.
Truska van Drecht: Kunnen we niet over naar een meer milieuvriendelijke bank als
Triodus of ANS-bank
Frits van den Boogaard: ANS is een dochter van de SNS en geeft een lagere rente.
Marian Langenveld: Geldt voor deze vereniging ook het groenfonds ? Dat is
belastingvrij.
Frits van den Boogaard: De AVN valt onder de ANBI-regeling en hoeft dus geen
belasting te betalen.
Daphne Nicolai: wil weten wat de post Media allemaal inhoudt.
Frits van den Boogaard legt uit dat dit wordt gevormd door het blad Haagwinde en de
website.
Kascommissie
Coen Koning en Andre Smit hebben de kascommissie bemand en de boeken in orde
bevonden. Het bestuur krijgt decharge bij acclamatie.
(Her)verkiezing bestuursleden
De verkiesbare bestuursleden Maarten Smies, Jos verhoeff en Aletta de Ruiter worden bij
acclamatie herkozen. Frans Beekman treedt af en wordt met een bloemetje bedankt voor
zijn jarenlange inzet.
Peter Huisman wordt welkom geheten als officieel bestuurslid. Hij doet al een aantal
jaren de boekhouding en ledenadministratie van de AVN.
Peter is een zeer actieve vrijwilliger van de vereniging.
Frits Prillevitz treedt af na 13 jaar voorzitterschap.
Maarten Smies wordt met algemene stemmen benoemd als nieuwe voorzitter van de
vereniging.
Begroting 2014
Het legaat van 8600 Euro is inmiddels ontvangen.
De ledenwerving krijgt meer prioriteit met een bedrag van 5000 Euro
Leon van den Berg: Kijk eens naar andere bezorgers die voordeliger zijn dan Post.nl
Ton Dijkman: Wordt er nog gedacht aan adverteerders?
Aletta de Ruiter: de markt is ingestort en wat we nu aan advertenties zetten is van
organisaties die net als wij Non-profit zijn of een heel kleine winstmarge hebben.
Caroline de Jong: Wat doen we met het voorstel voor de projectuitgave van 20.000,Moet dat niet in de begroting terugkomen ?
Frits van den Boogaard, Het hoort thuis onder de rubriek plannen nieuw bestuur.
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Het is de bedoeling om voor bepaalde zaken externe deskundigheid in te huren. We
hebben een sterk eigen vermogen, waaruit we dat zouden kunnen fourneren.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om dat bedrag perse uit te geven.
De begroting is akkoord.
De contributie blijft gelijk.
Plannen nieuw bestuur
• Veel aandacht voor ledenwerving
• Participatie in wijkprojecten krijgen meer aandacht
• Voorbereiding Nieuw Groen Beleidsplan
• Nazorg van het symposium Biodiversiteit
Symposium Biodiversiteit
Na een geslaagd symposium in beperkte kring met bestuurders en beleidsmakers komt er
voor de leden een verhaal in Haagwinde.
Verder wordt het gehele symposium ook uitgebreid in verslag gezet.
En er wordt een beleidsdocument gemaakt dat kan dienen als onderlegger voor de
aanbevelingen voor een nieuw groenbeleidsplan van de gemeente.
Rondvraag
Ton Dijkman: Namens de leden hartelijk dank voor de inzet van bestuur en
portefeuillehouders
Leon van den Berg: biedt aan om excursies te leiden in het Buitenpark
Frederik Hoogerhoud: De PR-actie huis aan huis rondbrengen van Haagwinde heeft toch
best wel meer impact dan de drie nieuwe leden. De mensen lezen het blad en de
naamsbekendheid wordt groter.
Frederik Hoogerhoud biedt aan om nieuwe projecten te ontwikkelen in samenwerking
met HVB.
Wisseling van voorzitter
Frits neemt na 13 jaar afscheid als voorzitter. Opvolger Maarten Smies zet hem in een
korte speech in het zonnetje.
Frits was gewend om als hoge ambtenaar bij het ministerie nationaal en internationaal te
werken en moest zich bij de AVN opeens op lokaal niveau inzetten. Dat vereiste een
grote omschakeling, die hij met veel enthousiasme heeft opgepakt.
Frits heeft na afloop van het symposium biodiversiteit uit handen van wethouder Revis de
stadsspeld van de gemeente Den Haag ontvangen.
Frits reikt symbolisch een hamer over aan zijn opvolger Maarten Smies
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen voor de lunch.
Na de pauze vertoont amateurcineast en AVN-lid Peter Heemskerk twee documentaires
over de aalscholver en de fuut.
Het bestuur kijkt terug op een interessante ALV, waarin veel en constructief werd
gediscussieerd.
Met dank aan de organisatie en de kosteres van de Bergkerk voor de prettige ambiance en
de heerlijke lunch.
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