
Concept 
Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging 
van Vrienden van Wassenaar. Woensdag 27 mei 2015 in de 
Persijnzaal van de Warenar van 19.30 – 20.29 uur.

Aanwezig zijn 37 personen inclusief 5 leden van het Dagelijks Bestuur en enkele leden 
van het Algemeen Bestuur.

1. Opening
De voorzitter, de heer Lintjer, opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en 
stelt voor om de agendapunten 5 en 6 in volgorde om te wisselen. De vergadering 
gaat daarmee akkoord.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2014
In de zaal zijn er geen vragen of opmerkingen over de tekst van de notulen, noch 
naar aanleiding van. Er is een schriftelijke vraag ontvangen van de heer E. Daae.
Gevraagd is wat het bedrag van € 5.000,= aan publicaties inhoudt. Volgens het 
financieel verslag over 2013 zou dat € 3.344,70 zijn. in dezelfde alinea staat vermeld 
dat de kosten voor het lijsttrekkersdebat zouden zijn betaald in 2013, maar dat debat 
is volgens mij pas op 5 maart 2014 gehouden en wordt in 2014 verantwoord.
De heer Duhoux meldt dat de heer Daae schriftelijk antwoord zal krijgen op zijn 
vraag. De heer Duhoux vermoedt dat de heer Daae de gerealiseerde cijfers van 
2013 verwart met de begrote cijfers van 2014. Het lijsttrekkers debat heeft inderdaad 
in 2014 plaatsgevonden en de kosten daarvan zijn ook in 2014 betaald.

3. Ingekomen en verzonden stukken
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw van Deursen en de heren 
Daae, van Giffen en Rietveld.

4. bestuursaangelegenheden
a) voorstel tot benoeming van mevrouw mr. Johanne Boelhouwer tot lid van 

het dagelijks bestuur
De heer Lintjer meldt dat in het afgelopen jaar de bestuursleden mevrouw Verhagen 
en de heren Binnendijk en Lettinga afscheid hebben genomen. Tijdens de AB 
vergadering van 28 januari 2015 is de heer Tordoir toegetreden tot het dagelijks 
bestuur en de vergadering wordt gevraagd in te stemmen met mevrouw 
Boelhouwer als lid van het dagelijks bestuur. De vergadering stemt in met applaus. 

b) Vacature Belangenraad Meijendel
De heer Lex Staal, de huidige afgevaardigde van de Vrienden in de Belangenraad 
vertelt dat de Belangenraad in 2009 is ingesteld door Dunea na de grote publieke 
discussie over het pannenkoekenboerderij. De vraag was destijds “hoe gaat Dunea 
om met haar klanten en recreanten in Meijendel?”. In 2009 werd een pilot gestart en 
in 2010kreeg de Belangenraad de status van officieel orgaan. 
De Belangenraad bestaat ui 5 individuele leden en 5 afgevaardigden van 
institutionele organen; Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, 
Vogelwerkgroep, Stichting Duinbehoud, Vereniging tot behoud van de 
pannenkoekenboerderij en de Vrienden van Wassenaar. De Belangenraad houdt 
zich bezig met 3 onderwerpen; waterwinning, natuurbehoud en recreatie. 
Opvolging van de heer Staal speelt aan het eind van dit jaar. Van de opvolger 



wordt verwacht dat deze met een helicopterview naar Meijendel kijkt en oog heeft 
voor het belang van de recreant.
De heer Radius vraagt of er een rooster van aftreden is en of de heer Staal deel 
uitmaakt van het DB of het AB van de Vrienden. De heer Staal antwoordt dat er voor 
de individuele leden een rooster van aftreden is ((2x 3 jaar) voor de afgevaardigden 
van de institutionele organen is er geen rooster van aftreden. De heer Staal heeft 
geen deel uitgemaakt van DB of AB van de Vrienden.
De heer Staal voert inmiddels gesprekken met twee poteniele kandidaten maar als 
er vanuit de zaal belangstelling is dan juicht hij dat toe.

5. Financiën 
1. Jaarrekening 2014 en begroting 2015

De heer van Leeuwen beging met het aanbieden van excuses voor het erratum dat 
bij de stukken is meegestuurd. Alle kolommen van het overzicht waren correct 
aangeleverd maar bij het zetten van het drukwerk vonden er allerlei verschuivingen 
plaats.
Aan de hand van drie sheets loopt de penningmeester door de gepresenteerde 
cijfers. In 2013 bedroeg de ontvangen contributie € 5.087,00 bij 270 betalende leden; 
derhalve gemiddeld € 18,84 per betalend lid. Het percentage betalende leden was 
in 2013 bijna 55%
In 2014 bedroeg de ontvangen contributie € 6.270,00 bij 343 betalende leden; 
derhalve gemiddeld € 18,28 per betalend lid. Het percentage betalende leden was 
aanmerkelijk verbeterd, nl. bijna 72 %.
Het bedrag van € 308,34 bij de post diversen onder BATEN is het gevolg van een 
dubbel betaalde leverancier die het bedrag later heeft terugbetaald.
In 2014 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en de kosten van die bijeenkomsten 
betreffen zaalhuur en huur van apparatuur.
De publicaties betreft twee verzonden nieuwsbrieven. De hoge administratiekosten 
betreffen portokosten. Het eindbedrag is een negatief resultaat van € 3.157,00.

De begroting 2015 laat hogere inkomsten door contributies zien. We hebben een 
“Club van 50” ingesteld. We streven naar minimaal 50 leden die bereid zijn € 50,00 
contributie te betalen.
Het bestuur heeft portokosten uitgespaard door de nieuwsbrief zelf bij de leden te 
bezorgen.

De heer van Leeuwen besluit zijn presentatie met drie vragen;
 Mogen we in 2016 de minimum contributie verhogen naar € 20,00?
 Mogen we de beschikbare e-mailadressen gebruiken voor ‘nieuws aan de 

leden?’. Inmiddels hebben we ca. 80 e-mailadressen.
 We weten in de loop van 2015 welke leden geen contributie hebben betaald 

over 2014 en 2015. We zijn voornemens deze leden voor de keus te stellen: 
“betalen of schrappen”.

De heer Niphuis vindt 28 % niet betalende leden verontrustend hoog. De heer Lintjer 
geeft aan dat het bestuur dit ter hand zal nemen.
De vergadering stemt in met het verhogen van de minimum contributie per 2016 en 
het gebruik van e-mailadressen voor nieuws aan de leden.

2. Verslag Kascommissie
De Kascommissie bestaande uit de heren Daae en Korver heeft schriftelijk verslag 
uitgebracht van haar bevindingen. De heer Korver memoreert de boeking van 



€ 308,34. Deze inkomst dient op een andere plaats (tegen)geboekt te worden. 
Voorts vermeldt hij een typefout in het erratum die overigens geen gevolgen heeft 
voor het eindresultaat.
De Kascommissie adviseert de Algemene Leden Vergadering de jaarrekening goed 
te keuren met inachtneming van genoemde correcties.

3. Verlenen decharge aan het bestuur
Het advies van de Kascommissie wordt met applaus begroet waarmee derhalve de 
Vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd.
Impliciet keurt de vergadering ook de begroting 2015 goed.

4. Benoeming nieuwe leden Kascommissie 
De Kascommissie voor de jaarrekening 2015 bestaat uit mevrouw van Deursen en de 
heer Daae. Reserve lid is de heer Jacobson. De Vergadering stemt hiermee in.

6. Overzicht door de voorzitter
De heer Lintjer memoreert kort drie in het oog springende zaken:

 Bebouwing Valkenburg. We constateren een omslag in het denken over 
Valkenburg. In Katwijk is een motie Raadsbreed aangenomen om m.b.t. de 
sloop van de start- en landingsbaan geen onomkeerbare activiteiten te 
ondernemen. Het Rijks Vastgoed Bedrijf heeft deze motie in de wind 
geslagen. 
We blijven ons inzetten voor een zo breed mogelijke groene buffer tussen 
Katwijk en Wassenaar en bebouwing vanuit het noorden.

 De Structuurvisie 2015 – 2025. De Vrienden hebben waardering voor de wijze 
van participatie. Tijdens de presentatie op 21 mei 2015 van de resultaten tot 
nu toe wordt Wassenaar beschreven als dorps, klein, groen en met familie 
recreatie. Er wordt vermeld dat er geen grootschalige uitbreiding zal 
plaatsvinden. De ondertunneling van de A44/N44 wordt vermeld. De heer 
Lintjer heeft er tijdens de presentatie op aangedrongen dat spoedig een 
begin gemaakt moet worden met de lobby voor ondertunneling.
De heer Radius vraagt of de zelfstandigheid van Wassenaar in de 
structuurvisie wordt vermeld.
De heer Derks meldt dat dit onderwerp hoog op de agenda van de 
Gemeenteraad staat.

 Den Deyl. De Vrienden zijn in de persoon van de heer Lintjer uitgenodigd voor 
een interview. Hij is van mening dat het perceel dat nu in bezit van de 
gemeente is niet commercieel te exploiteren is.

7. Rondvraag 
De heer Niphuis vraagt naar de naam van de auteur van de columns in De 
Wassenaarse Krant. De heer Lintjer meldt dat de columns geschreven worden in de 
geest van de Vrienden. De heer Westrate zegt dat de columns weliswaar namens 
het bestuur worden geplaatst maar als in de column in de ik-vorm wordt gesproken 
dan dient de naam van de auteur bekend te zijn.
De heer Jacobson meldt dat de artikelen in het beste tijdschrift ter wereld, The 
Economist, nooit de naam van de auteur bevatten.
De heer Rahusen vindt dat door de belangrijke sprekers tijdens de ALV de gewone 
agenda onder tijdsdruk staat. De leden krijgen te weinig gelegenheid zaken met het 
bestuur te bespreken. De rol van de buurtverenigingen zou ook opgeklopt moeten 
worden. De heer Lintjer antwoordt dat speciaal voor de buurtverenigingen in januari 



een bijeenkomst is georganiseerd met huisarts de Bruijne uit Leiden over de rol die 
buurt- en wijkverenigingen zouden kunnen spelen in het kader van de zorgtaken die 
nu op gemeenteniveau uitgevoerd worden.
De heer Lintjer vraagt wie van de aanwezigen deel wil uitmaken van de 
jubileumcommissie. Over twee jaar bestaan de Vrienden 50 jaar en die mijlpaal 
willen we op een of andere wijze memoreren. De jubileumcommissie moet zich 
daarnaast inzetten voor uitbreiding van het draagvlak en daarmee tevens 
uitbreiding van het leden aantal.

8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Lintjer om 20. 29 uur de vergadering.


