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Jaarverslag 2021 -Algemeen Bestuursdeel   
 
 

Introductie 
Het jaarverslag van de AVN heeft zoals gebruikelijk twee delen: een algemeen deel en 
een deel Portefeuillehouders. Het jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en 
resultaten van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en 
omstreken. Sinds de oprichting in 1926 heeft de vereniging  bestaan uit vrijwilligers. De 
activiteiten die door de jaren heen zijn ontplooid, zijn altijd afhankelijk geweest van de 
mogelijkheden van de beschikbare vrijwilligers. Ook in het afgelopen jaar is daar geen 
verandering in gekomen. De activiteiten en resultaten zijn dan ook een afspiegeling van 
het enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid die het team van bestuur, 
portefeuillehouders en andere actieve leden in te brengen had.  
   
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur had aan het begin van het jaar 2021 acht leden: voorzitter (Dick Ooms), 
vicevoorzitter (Adri Remeeus), secretaris (Caroline de Jong-Boon), penningmeester 
(Caroline Boonstra), tweede secretaris Tim den Outer en de leden Jos Verhoeff, Peter 
Huisman en Frederike Bloemers. 
Wegens de Corona maatregelen vond de Algemene Ledenvergadering wederom digitaal 
plaats, op 17 april. Frederike Bloemers was tussentijds afgetreden. Zij blijft wel actief als 
portefeuillehouder. 
Op 31 december 2021 telde het AVN-bestuur dus zeven leden. 
 
 
Bestuur stichting uitgeverij AVN 
In 2008 is de stichting uitgeverij AVN opgericht. De stichting is nauw gerelateerd aan de 
vereniging, maar heeft een eigen bestuurlijke status hetgeen in de toekomst financieel 
voordeel had kunnen geven als Haagwinde inkomsten zou genereren. De ANBI-
verklaring voor de vereniging komt op die manier niet in gevaar en voor de stichting kan 
tegen die tijd een BTW-plicht gelden met de mogelijkheid van verrekening van betaalde 
BTW. In de uitgeverij is het blad Haagwinde ondergebracht evenals andere uitgaven van 
de AVN plus de productie van de website. Het bestuur bestond in 2021 uit: Caroline de 
Jong (voorzitter), Peter Huisman (penningmeester) en Paul Broekman (secretaris).  
Een belangrijk deel van de werkzaamheden voor Haagwinde wordt sinds november 2020 
tegen een vergoeding uitgevoerd door het bedrijf Cerium van bestuurslid Jos Verhoeff. 
Cerium is sinds 2012 tevens de webmaster voor de website van de AVN en verricht alle 
technische werkzaamheden aan de site.  
Door de stichting als opdrachtgeefster te laten fungeren werd vermeden dat Jos Verhoeff 
meebesliste over de aan zijn bedrijf verleende opdracht. Dit is niet langer nodig sinds de 
invoering van de WBTR. Daarin is geregeld dat wanneer een bestuurder een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met de belangen van de rechtspersoon, 
hij/zij niet mag deelnemen aan de overleggen of een besluit daarover mag nemen.  
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Het bestuur van de AVN heeft het bestuur van de Stichting gevraagd de Stichting op te 
heffen. 
 
 
Vrijwilligers 
De AVN is een vereniging voor en door bewoners uit Den Haag en omstreken. Bestuur 
en werkgroepen bestaan uit vrijwilligers. De groep actieve vrijwilligers schommelt in 2021 
rond de vijfendertig personen die actief zijn in de volgende groepen (waaronder een 
aantal dubbelfuncties). 
Per 31 december 2021 
Bestuur    7 leden 
Portefeuillehouders   19  leden    
Adviseursgroep   8  leden 
Redactiegroep   5  leden 
PR-groep    4 leden 
 
 
Portefeuillehouders 
In 2021 hebben er in de groep van portefeuillehouders wederom enkele verschuivingen 
plaatsgevonden.   
De groep portefeuillehouders bestond op 31 december uit: 

• Joost Gieskes (Benoordenhout)  

• Jaap van Loenen (Duinoord)  

• Arnim van Oorschot (Zuidwest, Leijenburg e.o.)  

• Bas Steenks (Coördinator bomen) 

• Caroline de Jong (Scheveningse Bosjes, Westbroekpark) 

• Jos Verhoeff (Kijkduin, Scheveningen haven, Meijendel)  

• André Smit (Westduinpark, Loosduinen)  

• Leon van den Berg (Zoetermeer, Buytenpark) 

• Marian Langeveld (Vroondaal, Loosduinen) 

• Jeannine Engels (Kustgebied zuid Den Haag) 

• Adri Remeeus (Wassenaar, Mariahoeve) 

• Reinder de Boer (Verversingskanaal e.o.) 

• Tim den Outer (Scheveningen Noord) 

• Frederike Bloemers (Projectondersteuning) 

• Cor van Gaans (Uithof) 

• Caroline Boonstra (Centrum) 

• Peter Hegi (Rijswijk, Laakkwartier) 

• Anne Mieke Breedveld (Voorburg) 

• George de Ceuninck (Bezuidenhout) 
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Deskundigengroep 
Naast de portefeuillehouders kent de AVN ook een groep mensen die hun specialisme 
voor incidentele zaken inzetten. In deze groep opgenomen is ook de specifieke 
deskundigheid van de actieve portefeuillehouders. Deze groep is stabiel en bestond in 
2021 uit  8 personen. Een aantal daarvan hebben een dubbelfunctie binnen bestuur of 
portefeuillehouders en een aantal zijn uitsluitend beschikbaar als de AVN specifieke 
vragen heeft. Vooral de vakgebieden juridische zaken, ecologie en ornithologie worden 
veel geraadpleegd. 
 
Administratie en ondersteuning 
De ledenadministratie wordt gevoerd door Peter Huisman, die tevens als boekhouder de 
financiële steun en toeverlaat is van de penningmeester.  Om bank technische redenen 
is Peter weer toegetreden tot het bestuur. 
Dankzij de digitale mogelijkheden zijn telefoon en email bereikbaar vanuit huis en kan het 
secretariaat op afstand worden geregeld. Daardoor is de AVN goed bereikbaar. 
 
Subsidie-aanvragen 
Vorig jaar is er door de AVN subsidie bij de Gemeente Den Haag aangevraagd en 
toegekend voor de bewonersgroep Madeliefveld, Hiervoor is een bedrag van € 4863 
ontvangen. De bewonersgroep heeft dit geld besteed aan juridische activiteiten, opzetten 
website en meer. De verdere activiteiten worden niet meer door de AVN begeleid. 
 
Dit jaar heeft de AVN 500,- euro ontvangen van de Gilles Hondius Foundation voor de 
publicatie van de catalogus bij de jubileum kunsttentoonstelling ‘Ode aan de natuur in 
Den Haag en omgeving”. 
 
Leden 
De vergrijzing heeft zich in 2021 opnieuw doorgezet. Helaas hebben we van 160 leden 
afscheid moeten nemen. De meesten wegens ouderdom of overlijden, verhuizen buiten 
de stad e.d. 121 leden hadden drie jaar niet betaald, dat komt ook vaak door ouderdom, 
verhuizing enz. Die hebben we ook uit het bestand verwijderd. Daar tegenover staan 125 
nieuwe leden die zich via website, PR-actie, met dank aan onze huidige leden of anders 
als nieuw lid hebben aangemeld. De teller van het ledenbestand stond op 31 december 
op 3614 leden (inclusief huisgenootleden). 
  
Promotie-activiteiten 
Traditioneel staat de kraam op een aantal verschillende groene evenementen. De 
Geranium-markt en Dag van de Roos zijn vaste plekken. Daarnaast staat de kraam op 
verschillende wijkfeesten en andere aangelegenheden.  
Door de Corona maatregelen zijn al deze evenementen ook in 2021 afgelast. We hebben 
goede hoop voor 2022! 
Hans van Proosdij verzorgde tot zijn aftreden de PR, en blijft ons hierover adviseren.  
Haagwinde wordt vanaf eind 2018 elk kwartaal in de minibieb-kastjes door heel Den 
Haag verspreid. Regelmatig komen er vanuit die bron nieuwe leden binnen. In 2019 is 
een poster ontwikkeld op A3-formaat die in de eerste Haagwinde van 2020 is 
meegestuurd. In 2021 is deze affiche niet verder verspreid, in afwachting van het 
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moment dat deze weer zinvol kan worden opgehangen, op plaatsen waar veel mensen 
bij elkaar komen of langer wachten.  
 
Haagwinde 
Vanaf Haagwinde 2020 nummer 4 wordt het blad gemaakt  door Jos Verhoeff als Hoofd 
en Eindredacteur, en als opmaker. De redactie bestaat ook in 2021 uit Leon van den 
Berg, Caroline de Jong, Frits van den Boogaard en Paul Broekman. Jaap Lemstra heeft 
de tekeningen geleverd,  waaronder een aantal cartoons. 
De nieuwe opmaak is goed ontvangen, al is een aantal leden uiteraard nostalgisch naar 
de oude vorm. De nieuwe Haagwinde is geheel in kleur door een wijziging in de 
overeenkomst met de drukker. 
 
Inhuur deskundige professionals 
Voor speciale deskundigheid roept de AVN hulp in van professionals. Voor de 
begeleiding van het jubileumproject door kunstenares Anneloes Groot is budget 
vrijgemaakt.  
 
Jubileum 
De viering van het jubileum voor 95 jaar AVN was een succes. Lange tijd was onzeker 
wat zou kunnen doorgaan vanwege de Corona pandemie. Maar we hadden geluk. De 
kunst-tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’ kon van 1-26 
september open in de Haagse Kunstkring (HKK).  
Bij de opening door wethouder Bredemeijer mochten weliswaar minder mensen 
aanwezig zijn dan gebruikelijk bij een jubileumborrel, maar de tentoonstelling en 
verschillende evenementen werden goed bezocht, in totaal waren er 500 bezoekers.. 
Van de 225 inzendingen werden er 98 uitgekozen door een deskundige selectie 
commissie. Alle inzendingen staan op de website van de AVN. De gekozen werken zijn 
opgenomen in de jubileum catalogus. Met bijdragen van de kunstenaars en inleidingen 
over het uitgebeelde groen/natuur. De HKK organiseerde zoals gebruikelijk de 
vernissage voor de kunstenaars en ‘de kunstenaar vertelt’. 
Voor AVN leden werden verschillende evenementen georganiseerd, behalve de opening 
ook: kort pianospel van Albert Brussee (ook voor kunstenaars),  buitenschilderen, 
monumentale bomenwandeling (op monumentendag- met dank aan excursieleiders 
Leendert Koudstaal en Bas Steenks), fietstocht langs bomen van Mariahoeve (met dank 
aan Paul Boeters en Anneloes Groot), verjaardagslunch en lezing (zaterdag 25 
september). Georgette Lleltz, directeur van het NPHD, gaf een lezing over het Nationaal 
Park Hollandse Duinen. Op die dag mochten toehoorders voor het eerst met een 
Coronapas allen in eenzelfde zaal. 
Veel dank gaat uit naar AVNers Els van Vliet, Anneloes Groot, Peter Huisman, Caroline 
Boonstra en Josine Diephuis voor hun hulp bij de organisatie. En naar de leden van de 
Haagse Kunstkring voor hun inzet, in het bijzonder Marian Smit, Maarten van Noort, 
Peter van Loon, Hans Lahey, Jean Wijten, galeriemedewerkers en barcommissie. En 
uiteraard aan alle kunstenaars voor hun inzendingen! 
Een meer uitgebreid verslag is beschikbaar bij het secretariaat. 
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Website 
Aan de website worden met enige regelmaat verbeteringen aangebracht. De meeste 
daarvan zijn technisch en niet te zien aan de bezoekers kant. Zo wordt veel aan de site 
beveiliging gedaan en wordt de site af en toe gescand op de aanwezigheid van 
persoonsgegevens. Mocht u iets tegen komen aarzel niet om ons dat te melden. 
De website heeft ook aan de voorkant weer een beperkte moderniserings slag gehad. 
Het lettertype is gelijk getrokken met dat van de Haagwinde en de breedte van de site is 
flexibeler gemaakt voor de steeds toenemende veelheid aan apparaten waarop een 
website te zien en te lezen moet zijn. 
 
Sociale Media 
Facebook wordt ook in 2021 niet meer gebruikt als digitaal kanaal. De voordelen van 
Facebook wegen niet op tegen de risico’s en de vervelende reacties die zeer 
demotiveren. De AVN gebruikt nog wel Twitter om berichten uit te zetten richting politici 
en pers. 
 
WBTR 
In de vorige Algemene Ledenvergadering werd dit onderwerp al genoemd: Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen. (WBTR) 

 

De WBTR beoogt verenigingen en stichtingen beter toe te rusten voor hun taken. Om 

rechten en plichten voor iedereen helder te maken. En om incidenten en misbruik die 

zich in het verleden hebben voorgedaan, in de toekomst te vermijden. Incidenten met 

grote maatschappelijke, financiële en persoonlijke gevolgen die vaak uitgebreid in de 

media aan de orde kwamen. Denk aan affaires bij grote woningcorporaties en 

onderwijsinstellingen. Maar denk ook aan de kleinschaliger pijnlijke affaires waarbij 

frauduleus werd omgegaan met het geld van verenigingen.   

 

Gevolgen voor verenigingen/stichtingen 

Bestuurders en toezichthouders  doen er goed aan kennis te nemen van de wet. Niet 

zozeer van alle juridische formuleringen, maar van de gevolgen voor hun eigen 

vereniging/stichting. Juristen zijn jaren bezig geweest met het opstellen van de 

wetsteksten. In korte tijd moeten verenigingen/stichtingen de uitwerking en praktische 

vertaling naar het dagelijks werk ter hand nemen. En dat ook nog eens in een tijd die 

veel aandacht voor andere zaken vraagt, de coronacrisis.  

 

Elementen van de WBTR 

1. Goed bestuur  

2. Aansprakelijkheid 

3. Tegenstrijdig belang 

4. Afwezigheid van bestuursleden  
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5. Meervoudig stemrecht 

6. Toezicht 

7. Bindende voordracht  

8. Raadgevende stem  

9. Ontslag bestuurder  

10. Aanpassing statuten 

  

Het hele traject is in 2021 opgestart en begeleid door Paul Broekman, Adri Remeeus en 

Caroline Boonstra. Nu nadert een en ander zijn einde. 

 
AVG 
Sinds 2018 is Jos Verhoeff aangewezen als functionaris in het kader van de AVG (de 
nieuwewet op basis van de Europese privacy richtlijn) voor het bewaken van de AVN 
privacy procedures en het verplichte datalekkenregister. Iedereen die hierover vragen of 
opmerkingen heeft kan zich bij hem melden. Op de web pagina 
https://www.avn.nl/privacy staan meer gegevens. 
In het kader van de AVG heeft het bestuur besloten alle persoonsgegevens van 
bestuursleden en PH’s van de site te halen. Er is een toenemend aantal bedrijven wat 
met het ‘scrapen’ (automatisch ophalen) van persoonsgegevens van web sites veel geld 
verdient. Om te voorkomen dat dat in de toekomst gebeurt worden geen 
persoonsgegevens meer op de site vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de 
persoon zelf. Ook zijn deze gegevens verwijderd uit de oude Haagwindes (de pdf’s op de 
site) 
U kunt nog wel alle telefoonnummers en e-mail adressen uit de papieren Haagwinde 
halen. 
 
Interne communicatie 
In 2021 was het niet mogelijk een vrijwilligers-nieuwjaarsborrel met een koud buffet te 
organiseren voor de actieve vrijwilligers van de vereniging. Velen konden gelukkig wel 
komen bij jubileum evenementen. Portefeuillehouders en bestuur overlappen grotendeels 
hetgeen onderlinge communicatie vergemakkelijkt. De voorzitter is desgevraagd vaak bij 
de Portefeuillehouder vergaderingen aanwezig geweest.  
 
Externe betrekkingen 
De AVN onderhoudt standaard een flink aantal externe betrekkingen. Die zijn te verdelen 
in vier groepen: Overheid, groene beheerorganisaties, groene belangenorganisaties en 
bewonersorganisaties.   
 
Overheid: 
Wethoudersoverleg Gemeente Den Haag   Voorzitter/secretaris AVN 
In 2021 is een wethouders overleg geweest met Wethouder Bredemeijer, Wethouder 
Onderwijs, Sport en Buitenruimte (ook Groen), en ook met Wethouder Mulder, 
Wethouder Financiën, Stadsontwikkeling. 
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Stedelijk Groenoverleg Gemeente Den Haag  Dick Ooms/ Caroline de Jong/ Jos 

Verhoeff/                     
De AVN heeft samen met andere stedelijke belangenorganisaties zitting in het Stedelijk 
Groenoverleg (SGO) dat de gemeente elk kwartaal organiseert. Hierin worden op 
ambtelijk niveau met de dienst Stadsbeheer en de dienst Stedelijke ontwikkeling de 
nieuwe beleidsnotities en actualiteiten op groengebied besproken en getoetst aan de 
wensen van de groene organisaties. Het SGO bestaat nu negen jaar en wordt elk 
kwartaal voorafgegaan door een overleg van het Groen platform.  
 
Provincie Zuid Holland        diverse 
bestuursleden 
Bestuursleden en portefeuillehouders bezoeken regelmatig de lezingen van de PAL 
(provinciale adviescommissie leefomgeving), wanneer die kunnen plaatsvinden.  
 
 
Groene beheerorganisaties: 
Dunea          Jos Verhoeff 
De Belangenraad Recreatie en Natuur wordt door Dunea zeer serieus genomen. Naast 
een aantal belangengroepen, waaronder de AVN, zitten er ook deelnemers op 
persoonlijke titel aan tafel. Dat geeft interessante discussies. De Belangenraad komt vier 
keer per jaar bijeen.  
 
Staatsbosbeheer        Adri Remeeus 
De gebruikersgroep Haagse Bos organiseert jaarlijks enkele bijeenkomsten waar 
bewoners en groene belangenorganisaties worden bijgepraat over het onderhoud in het 
Haagse Bos. Dit overleg is voortgekomen uit het Open Planproces dat in 2001 is 
opgestart en waar de AVN aan heeft deelgenomen. Sinds 2019 heeft Adri Remeeus 
deze taak overgenomen van Joost Gieskes. 
Actueel bleef dit jaar de herinrichting van de Koekamp en de herplant van bosdelen waar 
vorig jaar de essen gekapt zijn.  
 
Groene belangenorganisaties en Vrienden van Den Haag: 
Voorzittersoverleg        Dick Ooms 
In 2021 is het voorzittersoverleg met de voorzitters van IVN afdeling Den Haag en KNNV 
afdeling Den Haag voortgezet. De samenwerking heeft met enige regelmaat nieuwe 
inzichten en informatie opgeleverd. Dit jaar is voor het eerst ook de Haagse Vogel 
Bescherming betrokken bij het voorzittersoverleg. We hebben afgesproken dat we dit 
overleg meer gaan richten op de praktische invulling van onderlinge samenwerking. Daar 
is in 2021 daadwerkelijk een begin mee gemaakt bij het onderzoek van natuurwaarden in 
de Vlietzone. 
 
Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)    Frederike Bloemers/ 
Caroline de Jong 
De AVN heeft regelmatig contact gehad met de NMZH. Daarbij gaat het met name over 
het Omgevingsbeleid van de Provincie en de Vlietzone, of het afschotbeleid van de 
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provincie Zuid Holland. De juristen van NMZH nemen, met wisselend succes, het initiatief 
tot verweerschriften en rechtszaken om dat afschot te beperken of tegen te gaan. De 
ornithologen binnen de AVN geven adviezen.  
 
Groen Platform (GPF)      Dick Ooms/Caroline de 
Jong 
Het GPF is een overlegorgaan van AVN, KNNV, IVN, Haagse Vogelbescherming, 
Egelopvang, Duurzaam Den Haag, Groei en Bloei en de Vrienden van Den Haag. Het 
GPF is erop gericht om een gezamenlijke afstemming te ontwikkelen voorafgaand aan 
het Stedelijk Groenoverleg.  Het GPF heeft in 2021 vanwege Corona maar één keer 
fysiek bij elkaar kunnen komen. Voor het overige vond de afstemming digitaal plaats. Er 
is ook weer contact geweest met de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen. 
Een nieuw bestuurslid, Rolf van de Pavert, gaat deelnemen aan het Platform. 
 
Kwaliteitsteam Buytenpark Zoetermeer     Leon van den Berg 
Het contact met het Kwaliteitsteam Buytenpark wordt vertegenwoordigd door Leon van 
den Berg.  
 
 
Laan van Meerdervoortberaad     Caroline de Jong, Caroline 
Boonstra 
Het Laan van Meerdervoortberaad waarin belangenpartijen als Vrienden van Den Haag, 
AVN, ROVER, en Fietsersbond zitting hebben, heeft in juni 2021 met het oog op de 
verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 een aantal gezamenlijke suggesties voor de 
programma’s van de verschillende politieke partijen ingebracht. Met name over 
communicatie en inspraak, gemeentelijke regie, klankbordgroepen voor grote projecten 
en kwaliteit van de open ruimte. 
 
Vrienden van de Uithof        Cor van Gaans 
In 2018 bestond de Uithof 50 jaar en heeft de gemeente een actievere organisatie 
opgericht om meer samen te werken met de recreatieve ondernemers in het gebied. 
Sinds 2018 is Cor van Gaans de contactpersoon. Het is in de Uithof steeds drukker 
geworden.  
 
Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD)     Tim den Outer 
De AVN is partner geworden van het Nationaal Park Hollandse Duinen. NPHD en AVN 
vinden elkaar in natuurbehoud en ook meer groen in de stad (natuurinclusief bouwen). 
Daarvoor zijn ecologische verbindingen cruciaal, en zonering voor rustgebieden. 
Een mooi project waarin we iets voor elkaar kunnen betekenen is het gebruik van 
gebiedseigen soorten in tuinen. 
 
Bewonersorganisaties en anderen: 
Door de proactieve houding van de AVN, is er behoefte ontstaan om zaken samen met 
anderen te doen. Als de AVN zelf met een visie komt, moet daarvoor draagvlak 
gecreëerd worden. Dat betekent veel overleg met andere belanghebbenden. De 
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portefeuillehouders hebben ook in 2021 samengewerkt met verschillende 
bewonersorganisaties en stedelijke organisaties als De Vrienden van Den Haag.  
 
Zienswijzen, inspraak, bezwaar en advies 
De portefeuillehouders van de AVN volgen de gemeentelijke bestemmingsplannen, 
groenbeleidsnota’s, provinciale visies op de voet. Hierbij hoort een traject van 
zienswijzen en inspraak tot de standaardprocedure.   
In 2021 zijn 24 zienswijzen, bezwaren en adviezen verstuurd of ingesproken.  
Zienswijzen, inspraken, brieven en bezwaren die de AVN maakt zijn terug te vinden op 
de website. 
Er is meerdere keren ingesproken tijdens diverse raadscommissies en de gemeenteraad 
van Den Haag, maar er zijn ook zienswijzen gestuurd naar de Provincie, gemeente 
Westland en Gemeente Wassenaar. 
 
Successen/ Inzet AVN 
2021 was door de Corona maatregelen een jaar, dat anders dan anders verliep.  
Hieronder een opsomming van waar we ons voor hebben ingezet, vaak in samenwerking 
met andere organisaties (een meer uitvoerige toelichting vindt u in het verslag van de 
Portefeuillehouders): 

• Groen ontwerp Paleisplein  

• Voorkomen van aantasting Clingendael door vervanging van het ANWB kantoor 

• Kustnatuur op Scheveningen 

• Zonering voor de natuur in de Ruygenhoek (Natura 2000 gebied Meijendel) 

• Zonering voor natuur in landschapspark Madestein en regiopark van Zee tot 
Zweth 

• Uitbreiding van Natuurnetwerk Nederland 

• Geen bouw in Sorghvliet 

• De groenstructuren in Zichten, Gaarden, Dreven 

• Opname van het beleid voor groen en natuur in de Haagse omgevingsvisie 
 
23 maart 2022, namens het Algemeen Bestuur (AB), 
Caroline de Jong, secretaris AVN 
 

 
 


