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Concept Verslag  
digitale Algemene Leden Vergadering  AVN  
17 april 2021 
 
Aanwezig: 
Dick Ooms (voorzitter), Caroline de Jong (verslag), Adri Remeeus, Caroline Boonstra, 
Frederike Bloemers, Jos Verhoeff, Joost Gieskes, Jeanine Engels, André Smit, Arnim van 
Oorschot, Marian Langeveld, Paul Broekman, Bas Steenks, Frits van den Boogaard, 
Reinder de Boer, Els van Vliet, Ian de Jong, Debora Bonjer, Peter Lina, Ed de Meijer, 
Anne Mieke van Vliet-Breedveld, Eric Huner, George de Ceuninck van Capelle-
Ebbeling, Maarten Schenck, Frits en Barbara van den Boogaard, Daphne Nicolai (kan 
niet spreken vanwege computerproblemen), Ilse Duijvestein (deelname deels per 
chat). 
Totaal 28 deelnemers 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Dick Ooms heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met de 
mededeling dat hij straks ook een vooruitblik op het komende jaar zal geven. Dat 
stond niet als zodanig op de agenda vermeld maar dat wil hij voortaan daarin wel 
opnemen. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen machtigingen binnengekomen.  
 
3. Verslag vorige vergadering, digitaal op 10 oktober 2020  
Caroline de Jong merkt op naar aanleiding van het bestuursdeel van het verslag dat 
Peter Hegi in 2021 weer terug is als portefeuillehouder, maar per ongeluk niet is 
opgenomen op de lijst in Haagwinde 1 van dit jaar.  
De vergadering gaat akkoord met het verslag, met dank aan de toenmalige secretaris 
Aletta de Ruiter. 
 
4. Jaarverslag 2020 bestuursdeel 
De voorzitter neemt het jaarverslag door en tikt enkele hoofdpunten aan.  
Hij spreekt zijn bijzondere dank uit voor de inzet van de vrijwilligers. Hij licht kort de 
rol van de Stichting Uitgeverij toe, die ook in het verslag is beschreven. Deze gaf in 
het verleden de opdracht aan het bedrijf van Aletta voor haar werkzaamheden voor 
Haagwinde, en doet dit nu aan het bedrijf van Jos Verhoeff.  
Tussen bestuur en portefeuillehouders is veel overlap. De voorzitter heet George de 
Ceuninck en Anne Mieke Breedveld welkom als nieuwe portefeuillehouders (PHs). 
Met de terugkeer van Peter Hegi komen we tot een totaal van 19 PHs.  
Er zijn een aantal deskundigen die ons op vrijwillige basis adviseren. De voorzitter 
neemt zich voor binnenkort weer contact met hen op te nemen. Hun advies wordt zeer  
gewaardeerd. 
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Peter Huisman verzorgt voor ons- ook als vrijwilliger- de ledenadministratie. Om  
banktechnische redenen is hij in het bestuur opgenomen, maar niet aanwezig bij 
vergaderingen. De teruggang van leden is gestremd, maar vergrijst wel. 3700 leden is 
toch altijd nog respectabel, meer dan veel politieke partijen in Den Haag.  
Er is een nieuw redactieteam voor Haagwinde. Jos is op korte termijn ingesprongen 
en moest er ook voor zorgen dat er een nieuw stramien kwam voor de opmaak. Jos en 
het nieuwe team krijgen een applausje van de aanwezigen.  
Het bedrijf dat de verspreiding van Haagwinde verzorgt maakte grote fouten. Dat staat 
los van het aantreden van het nieuwe redactieteam. Het is een ongelukkige samenloop 
van omstandigheden.  
De AVN huurt af en toe betaalde deskundigen in. Zo verstrekte dit jaar de Valentijn 
Wösten juridisch advies. 
Bij het jubileum in september kunnen we elkaar hopelijk weer in persoon zien. De 
secretaris legt uit dat we hopen dat vele leden en anderen in ieder geval de 
jubileumkunsttentoonstelling zullen bezoeken. Het geplande jubileum programma 
staat in de volgende Haagwinde. Het is belangrijk zich aan te melden omdat we nog 
niet weten hoeveel mensen naar de verschillende geplande evenementen mogen 
komen. 
De voorzitter bedankt Jos voor zijn inzet ook voor de website. De AVN is al eerder 
gestopt met gebruik van facebook.  
Ten aanzien van externe betrekkingen, zijn er plannen om de wethouders Mulder en 
Bredemeijer (weer) te bezoeken. De contacten met de Provincie zijn aangehaald. 
Frederike Bloemers vult aan dat Anne Mieke Breedveld zich dit jaar ook bezig gaat 
houden met de Vlietzone. Er is regelmatig contact met de Zuid Hollandse 
Milieufederatie.  
De geplande, meer gestructureerde samenwerking met de andere groene organisaties 
is vanwege de Coronapandemie nog niet van de grond gekomen. In het Laan van 
Meerdervoort overleg worden standpunten afgestemd over de verkiezings- 
programma’s. Dat moet binnenkort weer gebeuren. De voorstellen van de AVN voor 
de politieke partijen staan op onze website.  
 
Wat betreft de vooruitblik op het komend jaar, heeft George de Ceuninck het bestuur 
erop geattendeerd dat er vanaf juli een nieuwe wet van toepassing wordt die 
strijdigheden tussen persoonlijke belang en het belang van de organisatie binnen het 
bestuur moet voorkomen. De voorzitter heeft advies gevraagd aan de juridische AVN 
adviseurs. Voor juli hoeft niets te gebeuren maar  het bestuur gaat in ieder geval 
komend jaar verder onderzoeken of de statuten op dit en andere punten nog voldoen. 
De voorzitter werkt deze tijd op een laag pitje om zijn promotie af te ronden, vanaf de 
zomer heeft hij weer meer tijd. Hij wil dan met het team gaan werken aan plannen 
voor de langere termijn van de AVN. Hij denkt dan aan leuke dingen voor de leden, 
excursies en lezingen. Er komt al een begin bij het jubileum. Daarnaast wil hij de 
deskundigheid van de PHs bevorderen en werken aan de naamsbekendheid van de 
AVN. Hij roept de aanwezigen op om ideeën te mailen. 
 



 3 

5. Jaarverslag 2020 portefeuillehouders 
De voorzitter behandelt het jaarverslag per stadsdeel en haalt daar telkens een paar 
nderwerpen uit die hij de verantwoordelijke portefeuillehouder vraagt toe de lichten.  
 
1. Centrum/ Binckhorst 

De Binckhorst is een pilot voor de omgevingswet. Frederike Bloemers en Ca-
roline de Jong hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van Bincks Groen. In 
zowel Binckhorst als het Central Innovation District (CID) komt enorme ver-
dichting waarbij het belang van groen moet worden meegenomen. 
 
Joost Gieskes licht toe dat hij actief betrokken is geweest bij de inrichting van 
het Paleisplein. De bomen blijven staan, maar de wortels van de Postzegel-
boom moesten wel ook worden beschermd. Het ontwerp is daarop aangepast. 
Zijn aanbod mee te denken over de beplanting van het plein werd afgewezen.  

 
2. Haagse Hout/ Leidschendam/Wassenaar 

Adri Remeeus  meldt dat de radicale plannen voor Cartouche zijn gewijzigd, er 
komt gelukkig geen woontoren op de plek van het parkje/vijver. Er zijn 
mogelijkheden voor natuurherstel door struikzones aan te leggen naast de 
houtwallen. Het ziet er goed uit. Maar zijn contactpersoon signaleert wel dat 
het overleg nu stil ligt.  
 
Tim den Outer beschrijft het grote succes voor Meijendel, de Ruygenhoek. 
Daar bleken de plannen voor een fietspad en een wandelpad vergevorderd. 
Daarmee zou een verbinding tot stand komen voor een ander soort recreanten, 
van het Zwarte Pad het natuurgebied Meijendel in. De AVN diende bezwaar in 
bij Dunea, Wassenaar, Den Haag en Provincie. De inzet van veel betrokkenen, 
ook Duinbehoud, de Vogelbescherming werkgroep Meijendel, omwonenden en 
politieke partijen heeft er toe geleid dat de Raadsvergadering het plan voor het 
fietspad verwijderde uit het voorstel. Vervolgens heeft Dunea -na consultatie 
van haar Belangenraad- de plannen voor zowel het fietspad als de 
wandelpaden ingetrokken. De AVN heeft nu een plan ingediend om de 
natuurbeleving van dit gebied te bevorderen zonder de natuur te schaden.  
  

3. Scheveningen 
Over het Doornduin meldt Caroline de Jong dat de rust weer is teruggekeerd. 
Twee stukken met de bestemming ‘groen’ waren verkocht aan eigenaren die 
geneigd waren deze te beschouwen als tuin. Omwonenden zijn echter zeer 
gehecht aan het natuurlijk karakter van het gebied. Ambtenaren van de 
gemeente hebben daarover uitleg gegeven aan één eigenaar, een boswachter 
aan de andere. Het mooist zou zijn dat de eigenaren plezier krijgen in het 
beheer van het stukje natuur dat ze bezitten. 
Voor de uitvoering van de plannen in de Scheveningse Bosjes is te weinig geld 
beschikbaar. Vorige week heeft het College de prioritering vastgesteld. 
Belangrijk is om de fondsen te besteden aan het bevorderen van de 
biodiversiteit van het bos en onderhoud van paden en meubilair, in plaats een 
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fors deel te besteden aan groencompensatie voor de uitbreiding van 
Madurodam. 
 

4. Den Haag Zuid-West 
Arnim van Oorschot meldt dat in Morgenstond wordt gebouwd.  
Voor Dreven, Gaarden en Zichten kunnen we op tijd wensen doorgeven voor 
het handhaven van groen. Dat is beter dan eerder bij het Florence Nightingale 
Park. Daar was het bestemmingsplan al vastgesteld en kon er niets meer 
worden veranderd.  

 
5. Loosduinen/Kijkduin 

Jos Verhoeff is sinds 2012 samen met andere organisaties bezig met de 
strandhuisjes. Tot in de Raad van State. Na 5 jaar moest het pilot project 
worden verlengd. Er werd een enquête gehouden, die de natuurverenigingen 
onvoldoende vonden als evaluatie. De situatie is inmiddels namelijk veranderd: 
het Kustpact is gesloten en het gebied is onderdeel geworden van 
Natuurnetwerk Nederland. Toch heeft de Gemeenteraad ingestemd met 
verlenging van de pilot voor weer vijf jaar. De Provincie heeft geen tegenstand 
geboden. De tegenstanders hebben juridisch advies ingewonnen, maar een 
beroepsprocedure lijkt kansloos. We hebben wel een handhavingsverzoek 
ingediend onder andere over het uitgraven van de duinvoet. Jos toont daarvan 
een foto. 
 
Op de problemen met handhaving voor de bescherming van de natuur in het 
Westduinpark zal André Smit ingaan tijdens de presentatie na de pauze.  
Er is veel overlast van hondenuitlaatservices in Meer en Bos en Ockenburgh.  
 

6.  Westland 
Over het Westland licht Jeannine Engels toe dat het daar wel goed gaat met de 
strandhuisjes. Een strandopgang wordt echter veranderd in een “autoweg” met 
verlichting. Probleem ook is dat men hier wil overgaan naar jaarrond-
exploitatie van strandtenten.  
 
Wat betreft Westmade Noord legt Frederike uit dat de bouw door gaat omdat 
het schorsingsverzoek is afgewezen. De Raad van State heeft geen haast, er zal 
weinig feitelijk veranderen. Het gaat om drukke wegen met stikstof uitstoot 
vlak tegen het Natura 2000-gebied aan.  
Marian Langeveld voegt toe dat de gemeente Den Haag dwars ligt. De gemeente 
heeft het eerste plan tegengehouden om het verkeer te laten gaan naar de A4 in 
plaats van langs de Natura 2000-gebieden .  
 

7.   Zoetermeer 
Leon van den Berg is verhinderd, maar Adri Remeeus meldt over het 
Buytenpark dat het broedvogelonderzoek is afgerond. In het AD stond vorige 
week een voorstel voor een 70m klimhelling voor wielrenners en wandelaars 
naast het Snowworld complex. Dat is een ongewenste aanvulling. 
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8.  Stedelijk/ Provinciaal 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de inzet van Frederike 
Bloemers, die er voor heeft zorggedragen dat de AVN is aangesloten als 
supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 
Hij legt uit dat de Vlietzone een laatste stukje is waar ruimtelijke  
ontwikkelingen mogelijk zijn, en dat er begerig naar wordt gekeken. Er zijn 
meer claims dan dat er ruimte is. De Provincie heeft hier het voortouw.   
 
Caroline de Jong constateert dat er om de 10 jaar belangrijke beleidsnota’s 
uitkomen. In 2020 was het de Nota Stadsnatuur, de opvolger van de Nota 
Ecologische Verbindingszones. Mooi bijvoorbeeld dat er beheerplannen zullen 
worden gemaakt voor de groengebieden en de verbindingszones.  
Deze week is de Nota Stadsbomen vastgesteld. 
Er is veel mooi groen beleid, bijvoorbeeld voor het in standhouden en 
versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Het is vooral belangrijk 
dat dit bij het ingaan van de Omgevingswet wordt opgenomen in de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.  

 
9.   Bomen 

Bas Steenks meldt dat er bezwaren zijn ingediend tegen het kapplan voor de 
Mient. Hij zal nagaan hoe het er nu mee staat. Zelf heeft hij overigens een 
andere visie op deze kwestie. Hij vindt namelijk dat de werkzaamheden wel 
kunnen worden uitgevoerd.  
Langs de Meppelweg werden de iepen door de populieren weggedrukt. Het is 
dus een verbetering dat de populieren zijn verwijderd.  
Langs de Soestdijksekade zijn 12 bomen gekapt. Het gaat om de Berlijnse 
populier met minder takbreuk dan de Canadapopulier. Dat is dus wel jammer. 
Het populierenvervangingsplan gaat nog twee seizoenen door en dan is het 
afgerond.  
 

6. Financieel jaarverslag 2020 + toelichting 
Penningmeester Caroline Boonstra geeft een toelichting op het Concept Resultaat 

2020 en de Concept Balans 2020 . Het boekjaar begon met een negatieve begroting: 

kijkend naar de afgelopen jaren zijn de inkomsten en uitgaven vrij stabiel en konden 

wij jaarlijks een legaat of erfstelling tegemoet zien. Met die gedachte is de begroting 

2020 opgesteld en akkoord bevonden door de ledenvergadering. Helaas hebben we 

dit jaar geen legaten ontvangen. 

 

Het negatieve resultaat kwam uiteindelijk € 700 hoger uit dan gepland (€ 3830). 

Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen: 

1. In verband met het Coronavirus werd het bestuur gedwongen digitaal te verga-

deren. Hiervoor is een abonnement op Zoom aangeschaft 

2. In verband met het vertrek van Aletta de Ruiter zijn er eenmalig extra kosten 

gemaakt voor de nieuwe opzet van Haagwinde 
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3. In juni kwam er een extra factuur voor de ledenadministratie (verzending brie-

ven door de drukker), een correctie over de afgelopen kwartalen 

Deze kosten waren samen ongeveer € 3000,-. 

Inkomsten uit contributies blijven achter bij de verwachting, al is het verloop in 2020 

vrijwel verwaarloosbaar. 

 

De ledenvergadering gaat vervolgens akkoord met het bestuursvoorstel ten aanzien 

van:   

• de voorgelegde resultaten en de balans over 2020 

• en deze ten laste te brengen van het negatieve resultaat van de algemene re-

serve. 

 
7. Verslag kascommissie 
André Smit licht het schriftelijke verslag van de kascommissie toe. De kascommissie 
heeft de financiële administratie steekproefgewijs gecontroleerd. Deze is zeer 
overzichtelijk. De voortgang wat betreft de aanbevelingen is voldoende. Daarop moet 
volgend jaar worden doorgezet. De kascommissie vraagt het verslag toe te voegen aan 
de notulen van de vergadering. Aldus wordt besloten. 
 
8. Decharge bestuur 
De Algemene Ledenvergadering verleent bij acclamatie decharge aan het bestuur. De 
voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar onafhankelijk advies. 

 
9. Aftreden bestuursleden 
Tussentijds zijn afgetreden Aletta de Ruiter en Frederike Bloemers. De voorzitter 
vindt het jammer. Frederike licht haar besluit kort toe. Zij gaat wel door als 
portefeuillehouder. Haar vertrek is niet zo dramatisch als dat van het andere 
bestuurslid. Ze trok te veel dingen aan, wilde alles doen, en goed doen, maar er waren 
communicatiestoornissen. Mede een rol speelde dat de lustrumcommissie waarin zij 
zat met twee PHs en de Secretaris niet is doorgegaan.  
De voorzitter bedankt de afgetreden bestuursleden voor hun inzet. Hij waardeert dat 
Frederike Bloemers PH blijft. Hij heeft haar betrokkenheid als bestuurslid zeer op 
prijs gesteld.  
 
10. Benoeming nieuwe bestuursleden 
Drie bestuursleden zijn volgens de Statuten afgetreden en herkiesbaar.  
Zij worden door de Algemene Leden Vergadering bij acclamatie herkozen: Adri 
Remeeus, Caroline de Jong en Jos Verhoeff.  
 
11. Benoeming kascommissie 
André Smit treedt af omdat zijn termijn voorbij is. De voorzitter bedankt hem voor zijn 
werk. Daphne Nicolai bericht per mail dat zij wil doorgaan als lid van de  
kascommissie. Ilse Duijvestein meldt zich met de chat.  
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12. Begroting 2021 + toelichting 
De penningmeester licht de begroting 2021 toe. De voorgestelde begroting voor het 
jaar 2021 wijkt weinig af van die voor het voorgaande jaar.  En daarbij zijn weinig 
veranderingen te verwachten. Het bestuur verwacht geen extra (eenmalige) uitgaven. 
De kosten voor het Zoom abonnement gaan ook dit jaar door.  
Wel werd het bestuur in maart verrast door de verhuurder van de Badhuisstraat dat 
zij per 1 april 2021 de huur willen verhogen van € 200 naar € 225 per maand. 
Hiertegen is bezwaar aangetekend: 

• We vergaderen al een jaar niet fysiek in de Badhuisstraat 

• Begroting 2021 was al klaar.  
De gemeente Den Haag heeft bovendien de huur van de verhuurder evenmin ver-
hoogd. Wel is het zo dat in 10 jaar geen huurverhoging is geweest voor het kantoor. 
Op dit moment (10 april) is er nog geen reactie ontvangen op het bezwaar en is de be-
groting niet aangepast. 
 

Ook in 2021 hoopt het bestuur weer op legaten en/of erfenissen. De inkomsten hieruit 

zijn uit de aard der zaak niet te begroten; de inkomsten uit te ontvangen contributies 

en donaties zijn ruim naar beneden bijgesteld (van € 48000 naar € 45000), gelet op 

de werkelijke inkomsten 2020.  

Door een (eenmalige) actie om mensen te werven om de zogenaamde minibiebjes te 

voorzien van Haagwindes, proberen we meer leden binnen te halen. De reacties zijn 

overweldigend, we kregen 20 aanmeldingen binnen van mensen die aanboden te 

helpen. Zelfs vandaag nog kwam er een bericht van een enthousiast lid die heel Den 

Haag heeft doorgefietst en 42 biebkastjes bezocht. Nu is het wachten op de 

aanmeldingen! 

Goed nieuws is ook dat al veel meer contributies zijn binnengekomen vergeleken met 

hetzelfde tijdstip vorig jaar. 

 

Een en ander resulteert desondanks weer in een voorzien begrotingstekort van  

€ 3900. Gezien de goede vermogenspositie van de vereniging acht het bestuur dit 

acceptabel.  

 
De Algemene Ledenvergadering stemt in met de voorgestelde begroting voor 2021.  

13. Vaststellen contributie 

De penningmeester constateert dat de minimum contributie voor 2020 is 

gehandhaafd op € 10,- voor een hoofdlid en voor € 2,50 voor een medelid (vastgesteld 

tijdens de ALV van 2020-10-10). 

Mede door de stijgende kosten en de stabilisering van de inkomsten stelt het bestuur 

voor om de minimale contributie voor 2022 voor het eerst in jaren te verhogen: 

• € 12,50 voor het hoofdlid 
• € 3,00 voor elk medelid.  
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George de Ceuninck begrijpt de motivatie van dit voorstel, maar vindt dat zonde van 

de vele mooie posters die we nog hebben en waar het contributiebedrag van 10,- op 

staat vermeld.  

De penningmeester neemt notitie van de overwegingen van George en stelt daarom 

voor de posters dit jaar te verspreiden.  

De secretaris wijst erop dat het voorstel om de contributie met dit bedrag te verhogen 

ook al staat in het verslag van de vorige ALV.  

Bas Steenks stelt voor een stickertje te plakken op de posters.  

 

De vergadering gaat tenslotte akkoord met het voorstel de contributie per 1 januari 
2022 te verhogen zoals voorgesteld. 

14. Rondvraag 

Ian de Jong vindt dat er meer toezicht nodig is in de groengebieden. Politici beloven 

veel maar vervolgens is er geen budget. In de Scheveningse Bosjes is zowel 

opknapbeurt als toezicht nodig. Er gaat echter een groot bedrag naar de compensatie 

voor de uitbreiding van Madurodam. Meer toezicht zou volgens hem een punt kunnen 

worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

Bas Steenks hoopt dat we volgend jaar weer een live ALV kunnen hebben in plaats van 

een digitale. 

Peter Lina biedt aan als echte vleermuis ecoloog de AVN te helpen. Hij werkt bij 

Naturalis. Veel ecologische bureaus hebben namelijk onvoldoende kennis over dit 

onderwerp. 

Frederike Bloemers vraagt naar de link tussen Ockenrode en de AVN. In het vorige 

jaarverslag staat een subsidie daarvoor vermeld. Zij zou daar graag als vrijwilliger aan 

de slag willen. De penningmeester antwoordt dat ‘De Groene Vraagbaak’ 

verantwoordelijk is voor Ockenrode, niet de AVN.  

De voorzitter betreurt ook dat de vroegere AVN vrijwilligersgroep, die actief was in 

het groen, niet meer bestaat. 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
Na een korte pauze houden Tim den Outer, Reinder de Boer en André Smit een fraai 
geïllustreerde presentatie: ’Scheveningen: naar een natuurrijke kust’. Hierin belichten 
zij de kansen voor natuurbevordering in de Ruygenhoek (Meijendel), Westduinpark 
en de verbinding daartussen, met name het Noordelijk Havenhoofd. 
 
Namens het Bestuur van de AVN,  
Den Haag, 20 maart 2022 
Caroline de Jong, Secretaris  
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Aan de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Vereniging 
voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN)  
 
De kascommissie, benoemd voor het boekjaar 2020 van de AVN, 
heeft de financiële administratie, de resultatenrekening en de balans 
van de AVN steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. 
We danken de penningmeester en de (leden)administrateur voor de 
overzichtelijke administratie. 
 
De kascommissie heeft vorig jaar een aantal aanbevelingen aan de 
ALV en het bestuur gestuurd en hierop is voldoende voortgang 
bereikt. Volgend jaar zullen we hier op terugkomen. De commissie 
stelt de Algemene Ledenvergadering voor de jaarrekening over 
2020 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het 
gevoerde beheer.  
 
’s-Gravenhage, 14 april 2021  
 
_________________________________ 
_________________________________  
w.g. A.L.C Smit w.g. D. Nicolai 

 


