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Beste VSAG-ers, 
 

Met heel veel genoegen en ook 

wel een beetje trots presenteer 

ik namens het bestuur dit 

jubileumboekje dat ter 

gelegenheid van ons 40-jarig 

bestaan op 6 februari 2018 is 

samengesteld.  

 

Dat was niet eenvoudig gezien 

de grote stapel archiefmateriaal 

en de tientallen Journaals en 

jaarverslagen die 

doorgeworsteld moesten 

worden. Veel, niet compleet, 

papierwerk voordat het digitale 

tijdperk aanbrak. 

 

Het is voor het eerst dat de 

geschiedenis van de VSAG zo 

uitgebreid wordt beschreven. 

Het begon toen ambtenaren 

tijdens een bijeenkomst 

voorafgaande aan hun 

pensionering aangaven het leuk 

te vinden elkaar te blijven 

ontmoeten en samen 

activiteiten te ondernemen. 

Vanuit die gedachte richtte een 

aantal ambtenaren de VSAG op. 

Mijn kennismaking met de 

VSAG dateert van mijn 

pensionering in 2007. Ik las 

toen in het Journaal dat de  

VSAG een fitnessclub had en 

aangezien het nuttig was de 

buikriem wat meer aan te 

kunnen halen heb ik me voor 

deze club aangemeld.  

 

Later ging ik met mijn 

echtgenote ook meedoen aan 

dagtochten, bingo's en 

feestelijke samenkomsten. Mij 

echt realiseren wat er allemaal 

kwam kijken om al die 

activiteiten te organiseren en 

soepel te laten verlopen deed ik 

toen niet.  

 

Na mijn benoeming tot 

voorzitter in maart 2011 door 

de Algemene Ledenvergadering 

drong dat besef wel tot me 

door. Ik merkte dat daar veel 

tijd en moeite mee gemoeid 

gaan en dat al dat werk vaak 

op de schouders van weinigen 

terecht komt. 
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Gedurende de afgelopen 40 

jaar zijn mensen ongelooflijk in 

de weer geweest om de VSAG 

draaiend te houden.  

 

Ze moesten huisvesting zoeken 

en telkens verhuizen, 

dagtochten, excursies, 

meerdaagse reizen naar 

binnen- en buitenland, bingo's, 

buitendagen, fietstochten, 

instuiven, eindejaarsvieringen, 

vaartochten, stadswandelingen, 

lezingen, rondleidingen en 

museumbezoeken organiseren, 

contact met de gemeente 

onderhouden, leden werven, 

voor de vaste activiteiten 

zorgen en nog veel meer.  

 

Al die mensen, al die 

vrijwilligers, al die afdelingen 

met hun activiteiten, hebben de 

VSAG gebracht tot wat het nu, 

40 jaar na de oprichting, is. Zij 

verdienen daarvoor onze dank 

en ons respect, temeer omdat 

er naast al die vele leuke en 

mooie momenten soms ook 

moeilijke zaken en persoonlijke 

tegenstellingen aan de orde zijn 

geweest.  

 

Onze taak als bestuur nu is de 

VSAG in een optimale 

communicatie met de leden 

voor te bereiden op de 

toekomst. Met behoud van wat 

goed is en waar er voldoende 

belangstelling voor is moeten 

we ervoor zorgen dat ons 

aanbod ook aansluit op wat de 

wensen zijn van de 'jongere' 

generatie nog werkende 

ambtenaren. Ons ledenbestand 

moet wat leeftijd betreft breder 

worden, daarmee onze 

activiteiten ook. 

 

Wat natuurlijk niet verandert is 

de doelstelling van de VSAG die 

na 40 jaar nog steeds actueel 

is. Om het in gewoon 

Nederlands en niet in het 

hoogdravende taalgebruik van 

de statuten te zeggen: na je 

pensioen een gezellige, 

welbestede en leuke tijd met je 

oud-collega’s hebben.  

 

Ik wens u veel leesplezier!  
 

 

Leo Draisma,  

voorzitter 
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Hoe het allemaal begon 
 

 
 

De oprichters van de VSAG met hun dames. 

 

"De vereniging, opgericht op zes februari negentienhonderd 

achtenzeventig, draagt de naam VERENIGING VAN SENIOREN 

AMBTENAREN DER GEMEENTE 's-GRAVENHAGE, afgekort 

V.S.A.G. Zij is gevestigd in de gemeente Den Haag en stelt zich 

ten doel het onderhouden van contacten met de ex-

werkgever, het bevorderen van de saamhorigheid in de 

ruimste zin van het woord, het welzijn en de creativiteit van 

de leden."  
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Zo begon het 40 jaar geleden officieel bij de notaris nadat in 1976 

tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voor ambtenaren die met pensioen 

zouden gaan was gebleken dat er behoefte was de collegiale band en 

de relatie met de gemeente na een soms lang dienstverband in stand 

te houden. Ze vonden het leuk elkaar te blijven ontmoeten en 

gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Enkele ambtenaren die snel 

met pensioen zouden gaan of al waren gegaan spraken daarom op  

17 juni 1976 over de mogelijkheid de VSAG op te richten.  

 

Eerder had ing. Merkus, gepensioneerd bij Gemeentewerken, een zeer 

uitvoerige brief aan wethouder Van Lier van Personeelszaken 

geschreven. Daarin onderbouwde hij zijn gedachte een vereniging van 

gepensioneerde ambtenaren op te richten met de volgende stelling: 

"Veel gepensioneerden zijn na enkele jaren doelloos geworden. De 

ambtenaren die in 1977 met pensioen zijn of gaan hebben een enorme 

ontwikkeling in het maatschappelijk leven meegemaakt. Zij hebben het 

leed van twee wereldoorlogen en de crisis van 1929 aan den lijve 

ondervonden. Mede door de inzet van deze generatie is de huidige 

welvaart tot stand gekomen." 

 

Interesse                                                                                   

Volgens ing. Merkus ging het om ambtenaren "van wie er veel in hun 

leven nauwelijks aan zichzelf waren toegekomen. Ze konden 

opgegroeid zijn in een familie of gezin waar ze niet over hun 

belangstelling konden praten en naast hun werk en gezin geen vrije 

tijd hadden zich in een hobby of werkelijke interesse te verdiepen." 

 

De beste therapie voor een goede gezondheid was volgens hem voor 

elke leeftijd en zeker als men 65 jaar of ouder is recreatie en 

zelfwerkzaamheid. "Het gaat om er om zoveel mogelijk deel te nemen 

aan het maatschappelijk beleven van het mens zijn, zonder 

generatiekloven. Ook de ambtenaar moet op een bepaalde leeftijd zijn 

werkkring verlaten en hoe wordt hij opgevangen?"  
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Op die vraag gaf hij zelf het antwoord: "We moeten trachten een 

vereniging tot stand te brengen van gepensioneerde ambtenaren die 

hun belangen onderkent en behartigt, activiteiten stimuleert die het 

welzijn van de gepensioneerden kunnen bevorderen en in een gezellige 

sfeer zorgt voor onderlinge contacten en contacten met de vroegere 

werkgever." 

 

Ing. Merkus pleitte daarom bij wethouder Van Lier voor een altijd 

toegankelijk trefpunt dat als vraagbaak kon dienen voor ambtenaren 

die een probleem hadden. Ook een permanent bemand en centraal 

gelegen ontmoetingscentrum waar de oud-ambtenaren elkaar op een 

gezellige wijze konden ontmoeten, stond op zijn verlanglijstje. 

Afhankelijk van de belangstelling dacht hij aan biljarten, bridge, 

schaken, zwemmen, tennissen, taalcursussen, discussiebijeenkomsten, 

lezingen, gezelschapsspelletjes en excursies.  

 

Instemming                             

Wethouder Van Lier reageerde 

positief op het idee van ing. 

Merkus: 

 

"Uw visie op het ontwikkelen van 

een goede post-

pensioneringszorg en de door U 

ontwikkelde gedachten ten 

aanzien van de wenselijkheid van 

ontplooiingsmogelijkheden en 

het stimuleren van de 

zelfwerkzaamheid spreken mij 

zeer aan en kunnen mijn volle 

instemming hebben." 

Wethouder Van Lier 

Foto: Haags Gemeentearchief   
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De wethouder zegde zijn volledige steun toe, ook van de directeur van 

de centrale afdeling Personeelszaken. Hij deed ing. Merkus de 

suggestie contact op te nemen met het Sociaal Voorzieningenfonds 

Gemeentepersoneel voor een mogelijke samenwerking. 

 

Voorts was de wethouder bereid het voorlopige bestuur te installeren. 

Dat bestond uit voorzitter M.J. Merkus, 1e secretaris C.K. Kelder,  

2e secretaris G. Dopheide, 1e financieel verantwoordelijke A.J. Kok,  

2e financieel verantwoordelijke J.W. Estor en algemeen adjunct 

bestuurslid F. Wilshaus. 

 

Verheugd                                                                                    

Na een aantal bestuursvergaderingen waarbij talrijke praktische en 

organisatorische problemen aan de orde kwamen, installeerde 

wethouder Van Lier op 19 september 1977 het voorlopig bestuur. Hij 

zei daarbij dat het college van B en W goede contacten met de 

gepensioneerde ambtenaren wilde onderhouden. De wethouder was 

daarom verheugd dat het bestuur van de VSAG bereid was deze taak 

grotendeels over te nemen.  

 

Om een begin te kunnen maken vroeg het bestuur op 23 september 

1977 aan gemeentesecretaris Velders of de leden voor een consumptie 

of een warme maaltijd gebruik mochten maken van de kantine van het 

gemeentelijk gebouw aan de Drie Hoekjes. Een week daarvoor had het 

bestuur wethouder Van Lier al gevraagd in dit gebouw de vrijkomende 

ruimte van de afdeling Belastingen van de Gemeentesecretarie te 

mogen gebruiken. 

 

Tijdens de ledenvergadering op 13 oktober 1977 moest voorzitter 

Merkus constateren dat de wethouder nog geen ja of nee had gezegd 

op de vraag van het bestuur naar een ruimte voor een 

ontmoetingscentrum. Wel had hij het bestuur gevraagd deze wens 

hard te maken. 
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Op dinsdag 13 december 1977 overlegde het dagelijks bestuur met 

vertegenwoordigers van de afdelingen Personeelszaken en Jeugd, 

Sport en Recreatie. Het bestuur werd toegezegd dat de gemeente zou 

bekijken wat de mogelijkheden waren voor biljarten, kegelen, 

tennissen en schaatsen.  

 

Met die toezegging was het bestuur tevreden. "Het is natuurlijk 

ondenkbaar dat er voor de vereniging een eigen zwembad of een eigen 

sporthal wordt gebouwd. Hiervoor is de vereniging geheel afhankelijk 

van de bereidheid om voor haar tijden te reserveren. Aan de andere 

kant moet het ook weer niet zo zijn dat wij voor alle activiteiten 

ondergebracht worden bij bestaande clubs of stichtingen." 

 

Home                                                                                          

In dit gesprek wees bestuurslid Kok op de wenselijkheid van een eigen 

home waar ook activiteiten mogelijk zouden zijn. De reactie van de 

afdeling Personeelszaken en van de afdeling Jeugd, Sport en Recreatie 

was zuinig. Eerst moest maar eens de noodzakelijkheid van een eigen 

home worden aangetoond. Wel vonden ze het wenselijk in afwachting 

daarvan de leden nu al iets te kunnen bieden.  

 

Nadat op 14 december 1977 tijdens de algemene ledenvergadering in 

de Glas-in-Loodkamer van het Oude stadhuis aan de Groenmarkt de 

statuten waren goedgekeurd, werd de 

VSAG op 6 februari 1978 officieel op 

het kantoor van de notarissen 

Hoogland en Krans in de Parkstraat in 

Den Haag opgericht.  

 

Door de notariële goedkeuring en de 

officiële ondertekening van de 

statuten en van het huishoudelijk reglement was de VSAG vanaf dat 

moment een volledige rechtspersoon.  
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Een remmende factor 
 

Volgens de door de notaris goedgekeurde en ondertekende statuten 

stelde de VSAG zich ten doel "het onderhouden van contacten met de 

ex-werkgever, het bevorderen van de saamhorigheid in de ruimste zin 

van het woord, het welzijn en de creativiteit van de leden."  

 

De VSAG moest dit bereiken - "zonder te treden op politiek of 

godsdienstig terrein" - door:  

 

 het geven van adviezen;  

 het houden van lezingen, voordrachten en culturele 

bijeenkomsten;  

 het beoefenen van diverse vormen van geestelijke en 

lichamelijke ontspanning;  

 het organiseren van dagexcursies en meerdaagse reizen;  

 het samenwerken met andere instellingen;  

 alle overige geoorloofde middelen. 

 

Bevoegdheid                                                                              

Kort na de officiële oprichting bij de notaris ging er weer een brief van 

het bestuur naar wethouder Van Lier: "In dit zeer belangrijke stadium 

waarin wij nu met onze vereniging zijn aangekomen, doen wij 

wederom een beroep op Uw ondersteuning waar het gaat om Uw visie 

van onze doelstellingen. Maar evenzeer vragen wij concrete hulp en 

faciliteiten teneinde datgene te kunnen realiseren wat uit die 

doelstelling blijkt. Tijdens gesprekken met diverse gemeentelijke 

instanties is de bereidheid om mee te werken groot, maar een 

remmende factor is dat men geen bevoegdheid heeft iets toe te 

zeggen zolang er van bovenaf geen dekking is toegezegd." 
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Weer werd de wethouder dringend om een centrale ruimte gevraagd 

waar het merendeel van de activiteiten kon plaatsvinden: "Zonder deze 

voorziening is het vrijwel onmogelijk om een vereniging van oud-

personeelsleden van de gemeente te laten bestaan. Waar uit de 

aanmeldingen blijkt dat er een grote verscheidenheid aan interesses 

bestaat, is een 'clubruimte' van levensbelang. Een passend onderdak 

waar men elkaar in een goede sfeer kan ontmoeten, zal de basis 

moeten zijn om ons doel te kunnen bereiken." 

 

Tijdens de bestuursvergadering op 27 april 1978 zei de secretaris dat 

in de kantine van de Drie Hoekjes mocht worden gebridged. Ook 

reserveerde het bestuur twee middagen in het SCHAK-gebouw waar op 

1 september gestart zou moeten kunnen worden. 

 

Bevrijding                                                                                    

Op donderdag 25 mei 1978 werd in de aula van het Gemeentemuseum 

de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter Merkus 

legde nog eens uit waarom de VSAG nodig was: "Er werd en wordt 

vaak verlangend naar de pensionering uitgekeken. Men ziet dit dan als 

een soort bevrijding. Maar als het eenmaal zover is komt men soms tot 

de conclusie dat die bevrijding een gevangenschap wordt. Sommigen 

krijgen het gevoel of ze in een periode van ongeorganiseerde vrije tijd 

worden geworpen die tot verveling leidt. Voor deze mensen moet iets 

worden gedaan. Een goede gezondheid, geestelijke activiteit, 

creativiteit en contacten met anderen, het gevoel dat je een doel hebt, 

zijn voorwaarden voor het levensgeluk van de gepensioneerde." 

 

Volgens de voorzitter moesten nog veel problemen worden opgelost 

zoals het gebrek aan ruimte voor een ontmoetingscentrum en voor de 

activiteiten. Ing. Merkus was blij dat het restaurant in het gebouw aan 

de Drie Hoekjes als ontmoetingscentrum mocht worden gebruikt en 

hoopte in de nazomer met de activiteiten te kunnen starten.  
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Op donderdag 22 maart 1979 werd in het Gemeentemuseum de 

tweede algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter Merkus keek 

terug op 1978 en zei dat de VSAG in een duidelijke behoefte voorziet. 

"Wil zij echter kunnen blijven functioneren is het dringend nodig dat zij 

zo spoedig mogelijk beschikt over een representatief eigen 

onderkomen."  

 

In afwachting daarvan werd als een noodgedwongen tijdelijke 

oplossing voor drie dagen ruimte in het SCHAK-gebouw in de 

Raamstraat gehuurd. Maar een kentering leek aanstaande. "De 

plannen voor het openen van een ontmoetingsruimte bevinden zich in 

een vergevorderd stadium." Dat werd gedurende vele jaren het 

personeelsrestaurant van het gebouw van het Gemeentelijk 

Energiebedrijf aan de Loosduinseweg.  

 

Eenzaamheid 
 

Gelukkig kunt u nog uit de voeten en bent u geestelijk nog goed bij 

de tijd. Heerlijk als u met anderen nog kan discussiëren over de 

goede oude tijd bij de gemeente of aan een activiteit kan meedoen. 

Maar staat u er wel eens bij stil dat er mensen zijn die dat allemaal 

niet meer kunnen? Oud-collega's met wie u wellicht jarenlang hebt 

samengewerkt, met wie u heeft gestreden voor een 

gemeenschappelijk belang, bij wie u vroeger nog wel eens thuis 

kwam of met wie u ging vissen. Oud-collega's die nu aan huis en 

soms aan stoel gebonden zijn en die snakken naar wat gezelschap. 

Ook om te praten over hoe het vroeger was. Verras ze eens. Bel ze 

op of ga eens bij ze langs. Ongetwijfeld is dankbaarheid uw loon! 

 

Mededelingenblad (voorloper van het Journaal) juli/augustus 1997 
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"Zelfs geen suikerbeest" 
 

Als een van de leden die het ontstaan van de VSAG van dichtbij 

hadden meegemaakt hield de heer J.H. Fraterman op de algemene 

ledenvergadering op 28 maart 1998 ter gelegenheid van het  

20-jarig bestaan van de VSAG een toespraak. Daarin stelde hij dat de 

oprichting van de vereniging eigenlijk was te danken aan een gevoel 

van onvrede, dat alleen bekend was bij de kleine groep van de op dat 

moment nog levende initiatiefnemers. Het was volgens hem een schot 

in de roos. "Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Wat hebben velen 

van ons al een plezier beleefd aan de vele activiteiten." 

 

Zijn relaas: 

 

Omstreeks 1976 begon onze werkgever de toekomstige 

gepensioneerden 'voor te lichten' over 'de geneugten' die ze na 

hun pensionering konden verwachten. Er werden vier 

woensdagmiddagen uitgetrokken voor een bezoek aan het oude 

stadhuis, zelfs in de baas zijn tijd! De eerste groep bestond uit 

willekeurige echtparen uit verschillende diensten en bedrijven.  

 

De verwachte geneugten vielen nogal tegen, want de meeste waren al 

bij iedereen bekend: de 65+kaart om voor half geld te trammen en het 

verstrekken van adressen in de stad waar men kon biljarten, 

tafeltennissen en bingoën. En om de aanwezige echtgenotes te paaien 

het advies aan de mannen om een handje te helpen in het huishouden. 

 

De helft van de voorlichting werd gegeven door een vriendelijke 

jongedame die psychologie of wellicht psychiatrie had gestudeerd. Dat 

viel knap uit de toon bij al die oude knarren, net alsof je kleindochter 

je vertelt hoe je na je 65e jaar je leven moet inrichten. Een blunder 

van de eerste orde! 

" 
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En het werd er niet beter op toen ons nadrukkelijk werd medegedeeld 

dat de Gemeente na de pensionering een dikke streep zou zetten 

achter de verbintenis oud-ambtenaar/werkgever. Zelfs op een 

suikerbeest met Sinterklaas hoefden we niet te rekenen…. Na een 

beetje van de ergernis bekomen te zijn ontstond er bij deze z.g. 

proefgroep een discussie om dan zelf maar iets te verzinnen. Gelukkig 

was het een groep van de gestampte pot met vogels van diverse 

pluimage: technici, administratieve mensen van verschillende niveaus, 

verpleegkundigen. Enfin, van alles wat! 

 

We concludeerden dat we met z'n allen wel zoveel potentie in huis 

hadden dat het moest lukken een vereniging te runnen die wat meer 

bood dan wat we hier aangeboden kregen. Het begin van de VSAG 

werd bij deze groep geboren, niet van de ene op de andere dag, maar 

het fundament was er. De realisering ging niet in een vloek en een 

zucht: statuten, reglementen, contacten leggen, vergaderruimte 

zoeken etc. Er werd een voorlopig bestuur gevormd met de heer 

Merkus als voorzitter en iedere gemeenteambtenaar kon zonder 

ballotage lid worden: hij/zij was immers al door de baas gescreend.” 

 

Telefoon 

 

Het is goed om te weten dat er sinds eind vorig jaar weer een 

telefoon hangt in de ontmoetingsruimte van het zwembad de 

Escamphof. De telefoon hangt meteen rechts om de hoek als je het 

zwembad binnenkomt. Let op: de telefoon functioneert uitsluitend 

met gebruik van een telefoonkaart of een chipkaart. Dit bericht is 

wellicht van belang voor degenen die willen laten weten dat ze 

afgehaald willen/kunnen worden. 

 

Journaal mei 2003 
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"Dit verdient onze steun" 
 

Een half jaar na de notariële oprichting van 

de VSAG stelde het college van B en W onder 

voorzitterschap van burgemeester Schols de 

gemeenteraad voor de VSAG financieel te 

ondersteunen. "De vereniging verdient de 

steun van het gemeentebestuur", aldus het 

college. 

 

In het raadsvoorstel van 18 augustus 1978 

omschreef het college de doelstelling van de 

VSAG als volgt: 

 

 het onderkennen en behartigen van de belangen van de 

Haagse gepensioneerde gemeenteambtenaren; 

 het stimuleren van activiteiten die het welzijn van de 

gepensioneerde ambtenaar kunnen bevorderen; 

 het fungeren als vraagbaak; 

 het leggen van onderlinge contacten en van contacten met de 

vroegere werkgever; 

 het bevorderen van de onderlinge gezelligheidssfeer. 

 

Voortvarend                                                                               

Het college wees erop dat onder de gepensioneerde ambtenaren al 

een ledenwerfactie was gevoerd die 1150 leden had opgeleverd. De 

contributie bedroeg 15 gulden per jaar. Volgens het college had het 

bestuur zijn taak met grote voortvarendheid en grote inzet ter hand 

genomen en werd de eerste vergadering voorbereid om een 

programma van activiteiten op te stellen.  
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Het college schreef de gemeenteraad de komst van de VSAG toe te 

juichen. In het kader van een eigentijds personeelsbeleid was het 

volgens het college niet meer passend dat de bemoeienissen met en 

de zorg voor het personeel bij de pensionering zouden stoppen. "Op de 

pre-pensioneringszorg dient dan ook een vorm van post-

pensioneringszorg te volgen. Het streven van de vereniging daaraan 

gestalte te willen geven verdient de steun van het gemeentebestuur." 

 

De gemeenteraad werd voorgesteld voor de aanloopkosten 15.000 

gulden beschikbaar te stellen. Voorts werd op basis van de opbrengst 

van de contributie, 7.500 gulden, een even hoog bedrag beschikbaar 

gesteld. Voor de aanschaf van goederen ten behoeve van de 

'gezelligheidsactiviteiten' zoals een biljart, tafeltennisartikelen en 

dergelijke trok het college een bedrag van 5.000 gulden uit.  

 

Verslag 

"Vanzelfsprekend zal de vereniging jaarlijks een verslag omtrent haar 

activiteiten en haar bestedingen aan ons uitbrengen", aldus het 

college. "Voorts zal de vereiste financiële controle worden verricht door 

de Gemeentelijke Accountantsdienst."  

 

Het college hield de mogelijkheid open dat het noodzakelijk kon zijn de 

VSAG in de toekomst, los van de contributie-inkomsten, een hogere 

bijdrage te geven en verbond daar drie voorwaarden aan: de hogere 

bijdrage moest gezien de activiteiten gerechtvaardigd zijn, binnen de 

grenzen van het redelijke blijven en tijdig worden aangevraagd.  

Voor 1979 ging het college vooralsnog uit van een bijdrage van 

maximaal 30.000 gulden.  

 

De gemeenteraad ging met dit voorstel akkoord. Al eerder hadden de 

raadscommissies voor Arbeidszaken en voor de Gemeentefinanciën er 

mee ingestemd. 
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Huisvestingsperikelen 
 

Los van de financiële steun moest volgens het college de vraag worden 

bezien in hoeverre de gemeente, zowel financieel als ruimtelijk, de 

VSAG van dienst kon zijn bij het verlenen van een passende 

huisvesting voor haar activiteiten. "De kosten daarvan zullen zoveel 

mogelijk uit het beschikbaar gestelde budget bestreden moeten 

worden", aldus het college in het raadsvoorstel. 

 

Als ontmoetingspunt 

mocht de VSAG van het 

college tijdens de 

openingsuren het 

personeelsrestaurant in 

het toenmalige 

gemeentelijk 

kantoorgebouw aan de 

Drie Hoekjes gebruiken.  

 

Voor andere activiteiten 

zoals biljarten, tafeltennis, 

knutselen en dergelijke, 

moest ruimte elders 

worden gezocht.  

 

Dieptepunt 

Dat ging jaren goed. Tot 1989 toen de ontmoetingsruimte in De Drie 

Hoekjes ontruimd moest worden. Volgens het toenmalige bestuur was 

het jaar 1989 een absoluut dieptepunt omdat, zo staat in het 

jaarverslag, "onze VSAG door onze ex-werkgever, het 

gemeentebestuur, op een zeer korte termijn op straat is gezet." 
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In het SCHAK-gebouw aan de Raamstraat werd voor het secretariaat 

een bevredigende oplossing gevonden. "Maar het verlies van de 

Ontmoetingsruimte in De Drie Hoekjes met in hetzelfde gebouw een 

bedrijfsrestaurant komt hard aan", aldus het bestuur. "Enkele 

afdelingen zoals textiel- en volksschilderen, handwerken, Engelse les 

werden op slag dakloos." Ook deze afdelingen werden in het SCHAK-

gebouw ondergebracht.  

 

Vooral het verlies van de Ontmoetingsruimte kwam bij het bestuur 

hard aan. "Men is altijd in de kamer van het secretariaat welkom, maar 

dat is een werkruimte waardoor een gewoon gesprek al gauw storend 

is voor degenen die voor onze vereniging druk bezig zijn." 

 

De algemene ledenvergadering werd in 1990 in de aula van het 

Gemeentemuseum gehouden. "Een bijzonder woord van dank aan de 

directie van het Gemeentemuseum die ons gelukkig wel een goed hart 

toedraagt", aldus het teleurgestelde, om niet te zeggen gefrustreerde, 

bestuur. "Het was eind 1989 een bijzonder trieste ervaring toen onze 

ex-werkgever ons verwijderde uit het zeer bescheiden gemeentelijke 

plekje dat ons sedert de oprichting was toegewezen." 

 

Schrijnend                                                                                  

Een jaar later zat deze kwestie het bestuur nog steeds erg hoog. "De 

vereniging heeft zich na de trieste ervaringen met onze ex-werkgever 

goed hersteld van de toen aangerichte schade. Het ontbreken van een 

Ontmoetingscentrum is een gemis voor het sociale contact tussen de 

leden onderling. Het hoekje van het secretariaat is daarvoor verre van 

ideaal. Het blijft een schrijnende zaak dat onze ex-werkgever op zo´n 

abrupte wijze een eind heeft gemaakt aan een sinds de oprichting 

bestaande situatie zonder een zinnig alternatief aan te bieden. Een 

trieste ervaring", aldus het bestuur in het jaarverslag. 
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In de jaren daarna verhuisde de VSAG menigmaal. Het bestuur 

noemde wat dat betreft 1995 in alle opzichten voor de VSAG een 

enerverend jaar. "De sluiting van het stadhuis aan het Burgemeester 

de Monchyplein en van het ons zeer vertrouwde onderkomen aan de 

Drie Hoekjes speelde ons parten. Hierdoor ontstond een moeilijk op te 

vullen leemte. Een gesprek met de burgemeester en de 

plaatsvervangend gemeentesecretaris leidde niet direct tot de door ons 

gewenste continuering van faciliteiten elders in gemeentelijke 

gebouwen. Na vele besprekingen op het stadhuis is het ons tenslotte 

gelukt de afdelingen schaken en handwerken onder te brengen in het 

nieuwe stadhuis." 

 

Loosduinseweg                                                                           

Het bestuur was druk bezig om een aantal andere faciliteiten vanuit de 

Drie Hoekjes ondergebracht te krijgen in het gemeentelijk gebouw aan 

de Loosduinseweg 15, mede gezien het vooruitzicht van de sluiting van 

het SCHAK-gebouw, gepland rond het jaar 2000. Dat lukte en eind 

1999 werd van het SCHAK-gebouw verhuisd naar de Loosduinseweg, 

waar in het personeelsrestaurant een groot aantal jaren onderdak werd 

gevonden.  

 

In 2011 werden de 

verhuisdozen weer 

ingepakt voor de 

overgang naar het 

gemeentelijk gebouw aan 

de Fruitweg 17, het 

voormalige complex van 

Rijmenam. De gemeente 

had het in 1994 gekocht 

en verbouwd voor de huisvesting van Haeghepoorte van de 

Gemeentelijke Dienst Arbeidsvoorzieningen en van de drukkerij van de 

Facilitaire Dienst.  
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Voorzitter Leo Draisma kondigde in het Journaal de verhuizing naar de 

Fruitweg aan met de mededeling dat het college van B en W "in al zijn 

wijsheid" had besloten het gebruik van het pand Loosduinseweg 15 

geleidelijk af te bouwen. Dat betekende onder meer dat de kantine 

waar veel van de activiteiten plaatsvonden werd gesloten en ook de 

kamer van het secretariaat niet meer kon worden gebruikt. 

 

Er volgde een gesprek tussen het bestuur en een volgens Leo Draisma 

"uitermate welwillende" rechterhand van de gemeentesecretaris. "Ik 

zou haast zeggen: aan al onze wensen voor vervangende ruimte wordt 

tegemoetgekomen op de Fruitweg." In het personeelsrestaurant 

gingen de bridgers en de klaverjassers er volgens hem op vooruit en 

kregen de schilders volgens hun docent een veel mooiere lichtval. "Zo 

zie je maar weer: elk nadeel heb z'n voordeel, om met Johan Cruijff te 

spreken", zei hij toen. 

 

Ingewikkeld                                                                                

Het personeelsrestaurant zat op de derde etage en het bestuur vond 

het wenselijk de leden erop te wijzen dat dit een eventuele ontruiming 

ingewikkelder zou kunnen maken omdat de liften dan buiten werking 

zouden worden gesteld. "Daarin zit voor ons een extra risico. Immers, 

door de aard van onze vereniging behoren onze leden nu eenmaal niet 

tot de jongsten. Hoewel menig VSAG-er nog zeer kwiek is zijn er ook 

leden die minder goed ter been zijn". 

 

Leden die bij een ontruiming het gebouw niet zonder hulp konden 

verlaten werd daarom gevraagd dit bij binnenkomst aan de 

dienstdoende portier te melden. "Zo is altijd op een vast punt binnen 

het gebouw bekend hoeveel mensen daar zijn die bij een onverhoopte 

ontruiming hulp nodig hebben om het pand veilig via het trappenhuis 

te verlaten". In dit verband wees het bestuur de leden op een 'evac-

chair', een speciale stoel waarmee de hulpverleners mensen die zeer 

slecht ter been zijn bij een noodsituatie de trappen af konden helpen.  
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In 2013 kon de VSAG niet langer gebruik maken van het 

personeelsrestaurant en kreeg de vereniging een eigen ruimte op de 

begane grond. Dat was een aanmerkelijke verbetering. In de grote zaal 

konden de 

schilders, de 

klaverjassers, 

bridgers en , 

biljarters goed 

uit de voeten 

en was er voor 

grote 

bijeenkomsten 

zoals de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering eveneens voldoende ruimte. 

 

Goedgezind                                                                                          

Niet veel later liet de gemeente weten het gebouw aan de Fruitweg af 

te gaan stoten. "We zullen helaas moeten vertrekken", schreef Leo 

Draisma medio 2015 in zijn voorwoord in het Journaal. "Een nieuw 

onderkomen moet niet alleen voor ons geschikt zijn, maar ook 

betaalbaar. De gemeente is de VSAG altijd goedgezind geweest. Ik ga 

er absoluut van uit dat de gemeente ons welwillend zal blijven helpen." 

 

Er volgde een moeizame zoektocht, maar in september kon hij 

meedelen dat als het allemaal zou lukken een zaal in Zuid57 aan de 

Zuidlarenstraat het nieuwe onderkomen zou worden. "Wat kleiner dan 

wat we nu hebben maar met een beetje passen en meten prima te 

gebruiken." Hij maakte wel de kanttekening dat de huur aanmerkelijk 

hoger was dan die van de Fruitweg. "Niemand vindt het leuk als aan 

zijn portemonnee wordt gerammeld, maar we zullen er niet aan 

kunnen ontkomen. Dat geldt voor de verenigingskas, de vaste 

gebruikers van de ruimte en in het uiterste geval ook voor de leden."  
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In dit verband wees Leo Draisma ook op de 

belangrijke rol van de gemeente. In de 

persoon van wethouder Rabin Baldewsingh 

maakte de gemeente na enkele constructieve 

gesprekken die rol waar, want hij dichtte het 

gat tussen de huurprijs en wat de VSAG 

maximaal aan huur kon opbrengen.  

 

Hobbel                                                                                

Daarmee was voor de VSAG een moeilijke hobbel genomen, mede 

doordat de afdelingen schilderen en biljarten als vaste gebruiker bereid 

waren een hogere bijdrage aan de huisvestingskosten te betalen. "Op 

nadrukkelijk verzoek van de gemeente hebben we laten zien dat we er 

alles aan hebben gedaan zelf onze broek op te houden. Als het 

negatief was uitgevallen en de gemeente het gebouw aan de Fruitweg 

op korte termijn zou afstoten, waren we behoorlijk in de problemen 

gekomen". Rond de jaarwisseling 2015-2016 werd verhuisd. "Het is 

allemaal nog wat vreemd. Gevoelsmatig is het nog niet echt ons 

nieuwe 'huis", aldus de voorzitter. 

 

Begin januari werd de 

nieuwe ruimte met de 

nieuwjaarsreceptie in 

gebruik genomen. Leo 

Draisma zei ingenomen te 

zijn met de nieuwe ruimte 

die hij 'ons clubhuis' 

noemde. "Maar het was wel 

raar om na een leuke tijd op 

de Fruitweg te verhuizen". 

Jammer genoeg was wethouder Baldewsingh verhinderd de officiële 

opening te verrichten. Bij het eerste Inloopcafé in september in Zuid57 

kwam hij alsnog een kijkje in zaal 1.09 op de eerste etage nemen. 
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Moeizame ledenwerving 
 

De start van de VSAG was veelbelovend. Een half jaar nadat de 

statuten bij de notaris waren ondertekend waren er 1150 leden: 750 

gepensioneerde en contributie betalende ambtenaren en 400 partners. 

Ook in de jaren daarna was voortdurend aandacht voor het aantrekken 

van nieuwe leden nodig. En nog steeds. Zo heeft een werkgroep het 

bestuur aanbevelingen gedaan om ambtenaren van 55 jaar en ouder 

die nog bij de gemeente werken ook lid te laten worden. Via het 

interne Werknet van de gemeente worden ze bijvoorbeeld uitgenodigd 

het Inloopcafé bij te wonen, met de VSAG kennis te maken en lid te 

worden.  

 

Bij het benaderen van werkende ambtenaren en van ambtenaren die 

de gemeente hebben verlaten of met pensioen zijn gegaan krijgt de 

VSAG alle medewerking van de gemeente. Dat was vroeger anders. In 

jaarverslagen werd telkens geklaagd over de uiterst moeizame 

ledenwerving door het gebrek aan medewerking van de gemeente.  

 

Adressen                                                                                      

In 1986 was het 

bestuur nog hoopvol. 

Na enkele 

gesprekken in het 

stadhuis op het 

Burgemeester de 

Monchyplein 

verwachtte het 

bestuur dat het de 

adressen zou krijgen 

van ambtenaren die 

de pre-pensioneringsbijeenkomsten hadden bijgewoond.  
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"Dan kan de VSAG op geheel eigen wijze potentiële leden gericht 

benaderen, op een tijdstip dat vlak voor het afscheid uit de dienst valt. 

Het bestuur denkt voor deze benadering aan speciale wervingsbrieven, 

gevolgd door een uitnodiging voor een kennismakingsbezoek in ons 

Ontmoetingscentrum, waar dan een uitvoerige uiteenzetting over onze 

activiteiten kan worden gegeven", aldus het bestuur. 

 

IJdel                                                                                          

Een jaar later bleek dat dit ijdele hoop was geweest. In het jaarverslag 

over 1987 moest het bestuur melden dat het nog niet mogelijk was het 

onvermijdelijke ledenverlies door overlijden en verhuizingen met de 

komst van nieuwe leden te compenseren:  

 

"Het is ons niet mogelijk gemaakt om ledenwervingbrieven met een 

activiteitenfolder aan potentiële leden toe te zenden, kort nadat zij een 

gemeenschappelijke pre-pensioneringsbijeenkomst hebben 

bijgewoond. Het voornemen om in aansluiting op de brief en de folder 

hen uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek in ons 

Ontmoetingscentrum is nog niet tot uitvoering gebracht. Het uitstel zal 

echter zeker niet tot afstel leiden." 

 

In het jaarverslag over 1989 was het bestuur nog steeds somber. "Het 

blijft moeilijk om zonder medewerking van het college van 

burgemeester en wethouders en van het ambtelijk apparaat onze 

vereniging duidelijk te presenteren bij oud-collega's, die met VUT, FLO 

of pensioen gaan."  

 

Bescheiden                                                                                 

Twee jaar later, in 1991, was het niet anders: "We ontvingen helaas 

geen gegevens van het gemeentebestuur omtrent personen die de 

dienst gingen verlaten, zodat de ledenwerving slechts op bescheiden 

schaal kon plaatsvinden." 
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Tijdens de jaarvergadering in 1993 keek de voorzitter terug op 1992: 

"Bij de oprichting hebben b en w goede contacten in het vooruitzicht 

gesteld, maar daar is tot op heden weinig van gemerkt."  

 

Maar hij zei ook lichtpuntjes te zien na een gesprek met diverse 

functionarissen van de gemeente. Terecht, want 1993 werd in dubbel 

opzicht een belangrijk jaar. Met een boottocht van Den Haag naar 

Avifauna en een lunch in en daarna een bezoek aan het vogelpark 

werd het derde lustrum gevierd. Als bescheiden jubileumgeschenk 

kregen alle leden een 'lederen' boeklegger. Gemeentesecretaris Wim 

Kuijken was er in Avifauna bij en zei dat de tijd dat de VSAG een 

vergeten groep was wat hem betreft voorbij was. 

 

Beter                                                     

Dat bleek inderdaad zo te zijn want de 

contacten met de gemeente werden 

aanmerkelijk beter na een gesprek van de 

VSAG met Wim Kuijken en de directeur 

van de afdeling Personeelszaken. Eindelijk 

kreeg de VSAG na al die jaren de 

mogelijkheid uittredende ambtenaren te 

benaderen in een poging hen als lid van 

de VSAG te werven.  

 

"De eerste zeer bescheiden resultaten 

zijn dan ook geboekt", meldde het bestuur         Wim Kuijken 

tevreden. "In een zeer uitvoerig gesprek             Foto: Haags                                    

kon veel worden verduidelijkt en werden      Gemeentearchief 

goede afspraken gemaakt voor de toekomst." 

 

Die afspraken werken nog steeds uitstekend. De VSAG krijgt elk 

kwartaal een lijst van de ambtenaren die de gemeente wegens hun 

pensioen of om een andere reden hebben verlaten. 
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"Het lijkt me spannend" 
 

Sommige afdelingen zijn steeds bezig leden te werven. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld met artikelen in het Journaal, een open dag en de 

mogelijkheid gratis een of twee keer mee te doen.  

 

In 1996 timmerde de afdeling kostuumnaaien in het 

Mededelingenblad, de voorloper van het Journaal, van oktober aan de 

weg met de volgende ingezonden wervende tekst: 

 

"Hallo Mam, wat heb je nu?" 

 

"Een lap stof. Mooi hè" 

 

"Ja, hij is prachtig, maar wat moet je ermee?" 

 

"Ik kwam Mien tegen in de stad en die vertelde van de les 

kostuumnaaien. Zijzelf gaat er iedere dinsdag in het SCHAK-gebouw 

heen." 

 

"Nu wilde ik eens gaan kijken. Er zijn patronen, naaimachines, een 

strijkplank om een naad te persen en je wordt geholpen en 't is er 

nog gezellig ook, vertelde ze." 

 

"Ik kan het toch proberen. Stel je voor, een rok maken, dan heb je 

stof naar eigen keuze." 

 

"Het lijkt me spannend. Ja, wie weet kom ik ook aan de beurt." 
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Volksdansen en Mozart 
 

Het pakket activiteiten dat de VSAG haar leden in het begin aanbood, 

verschilt op een aantal punten met dat van nu. Biljarten, bingo, bridge, 

handwerken, schilderen, watergym en fietsen zijn er nog steeds, maar 

in de eerste jaarverslagen worden ook tennis, tafeltennis, zingen, 

kostuumnaaien en volksschilderen genoemd.  

 

Opvallend is een afdeling waarvan de leden tijdens een cursus naar 

muziek luisteren. Het jaarverslag over 1986 meldt dat de 21 

deelnemers zich bezig hebben gehouden met muziek van Brahms, 

Schubert en Strawinsky. Ook was er aandacht voor enkele 

snaarinstrumenten.  

 

In het 

jaarverslag 

wordt ook de 

nieuwe cursus 

aangekondigd: 

Gregoriaanse 

muziek, 

Monteverdi, 

oratoria en opera's van Puccini, Gluck, Wagner, Mozart, Pergolesi, Weill 

en Offenbach. 

 

Andere afdelingen in die tijd zijn Engelse les, fotografie/film, 

handwerken, klaverjassen, kostuumnaaien, postzegels, schaken, 

schilderen, textielschilderen, toneel spelen, yoga, watergym en 

volksschilderen waarbij heel gewone gebruiksvoorwerpen zoals dozen, 

een klok, dienbladen, klompen maar ook grotere voorwerpen met verf 

en een penseel werden veranderd in mooie stukjes volksschilderkunst.  
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In 1989 komt er een nieuwe afdeling bij: volksdansen. Na een 

moeizame start stijgt het aantal leden en is het enthousiasme groot.  

Tegenover de oprichting van de afdeling bowlen in 1991 staat dat het 

met de postzegelclub moeilijk gaat. 

Er zijn nog maar 4 leden zodat 

opheffing wordt overwogen. De 

postzegelafdeling heeft het in 1992 

nog steeds moeilijk en ook in 1993 

wordt overwogen deze afdeling op te 

heffen.  

 

Voor de bingo ziet het er eveneens somber uit. De groep beginners 

van de Engelse les wordt in dat jaar wegens een te laag aantal 

deelnemers opgeheven. De vaste kern van gevorderden en meer 

gevorderden blijf vooralsnog intact. Voor de afdeling volksschilderen 

valt het doek. Een bestuurslid is overleden en er is geen opvolging. 

 

Verhuizing                                                                                   

De afdeling bowlen verhuist in 1994 van Scheveningen naar Rijswijk en 

aan de Engelse lessen komt helemaal een einde. Nieuw is de afdeling 

petanque die met 16 deelnemers in een niet meer in gebruik zijnde 

bloemenkas speelt en later naar de buitenbanen van Zorgcentrum 

Houthaghe verhuist. De handwerkafdeling en de schakers verhuizen in 

1996 naar het nieuwe stadhuis, de afdeling yoga naar Houthage en de 

afdeling klaverjassen naar het voormalige gebouw van het 

Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Loosduinseweg.  

 

De afdeling schilderen gaat in 1999 van het SCHAK-gebouw naar 

gebouw Laetitia in Loosduinen. Een van de oudste afdelingen, 

kostuumnaaien, moet in dat jaar afhaken door de hoge leeftijd van de 

deelnemers, hun slechter wordende ogen en de komst van te weinig 

nieuwe leden.  
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Donkere wolken hangen ook boven de afdeling textielschilderen. 

"Helaas gaan we met sprongen achteruit en we vragen ons dan ook af 

hoe lang we nog door kunnen gaan." De bridgeclub laat in september 

2000 weten dringend nieuwe leden nodig te hebben. "Anders dreigt 

opheffing binnen afzienbare tijd."  

 

In 2004 verhuist de schilderclub naar het clubgebouw van sv Erasmus. 

Aanvankelijk is niet iedereen is er blij mee. Het is de bedoeling dat ook 

de afdeling jeu de boules daarheen verhuist, maar dat gaat niet door 

omdat de sv Erasmus de aanleg van een aantal banen niet kan 

betalen. Nieuw zijn de afdeling koersbal die ook bij sv Erasmus gaat 

spelen en de afdeling fitness die op woensdagmiddag onderdak vindt 

in de fitnessruimte van het stadhuis.  

 

Behoefte                                                                                      

In 2003 constateert het bestuur dat er buiten de twaalf bestaande 

afdelingen behoefte lijkt aan nieuwe activiteiten. "Maar wij hebben 

geen tijd voor het uitwerken van suggesties die zijn gedaan". Daarom 

moeten het initiatief en de aanpak uit de leden zelf komen. Als 

suggestie noemt het bestuur wandelen, tennissen, hengelen, creatieve 

zwemmers, darts, volleybal, sjoelen, tafeltennis of koersbal. 

 

De afdeling handwerken wordt in 2006 opgeheven gezien de hoge 

leeftijd van de leden, hun teruglopende gezondheid en het uitblijven 

van nieuwe aanwas.  

 

Het dalend aantal leden bij de afdelingen terwijl het aantal leden van 

de VSAG stijgt is aanleiding voor overleg tussen de bestuursleden van 

de afdelingen en een werkgroep uit het bestuur op 24 april 2007. Een 

lid van de werkgroep lost een paar schoten voor de boeg: een 

persoonlijke benadering bij diverse gelegenheden om per afdeling 

leden te werven en afdelingsactiviteiten splitsen voor oudere en 

jongere leden. Die laatste suggestie krijgt weinig bijval.  
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Ook vraagt het bestuurslid zich 

af of de activiteiten van de 

afdelingen nog wel van deze 

tijd zijn. Meer eigentijds zijn 

volgens hem een 

computercursus, een 

werkgroep multimedia en een 

digitale fotoclub. 

 

Bestuursleden van enkele afdelingen komen ook met suggesties zoals 

een leesclub, een wandelclub, square- en linedance, nordic walking, 

geheugentraining, stijldansen, samenwerken met vrije tijdcentra of 

scholen voor computergebruik en het uitdelen van folders bij 

afscheidsrecepties. Benadrukt wordt dat bij al deze activiteiten 

gezelligheid voorop moet staan, ook al is het een serieuze 

vrijetijdsbesteding. 

 

Een ander punt dat tijdens dat overleg aan de orde komt zijn de 

financiën van de afdelingen. Volgens het bestuur valt mogelijk aan een 

algemene contributieverhoging niet te ontkomen. Een lid van het 

bestuur zou als contactpersoon voor de afdelingen kunnen worden 

benoemd. Dat idee spreekt de afdelingbestuurders aan.  

 

Enquête 

Resultaat van het overleg is dat onder alle leden en donateurs een 

bescheiden enquête zal worden gehouden om hun mening te weten te 

komen. De werkgroep hoopt dat iedereen aan de enquête wil 

meewerken. "Nieuwe activiteiten kunnen alleen maar tot bloei komen 

als leden daar hun schouders onder willen zetten. Wilt u een nieuwe 

activiteit en heeft u zin deze mee te helpen opstarten, meldt dat dan in 

de enquête. Samen maken we er dan mogelijk iets moois van voor de 

VSAG." 
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In januari 2008 heeft het bestuur 355 ingevulde enquêteformulieren 

ontvangen; 750 leden reageren niet. Het bestuur concludeert dat 

tweederde deel van de leden die wel hebben gereageerd voor 100% 

tevreden is met wat de VSAG heeft te bieden en ook geen suggesties 

doet voor nieuwe activiteiten. De rest is minder tevreden. "Daar zullen 

we inhoudelijk druk mee bezig zijn. Het opstarten van eventuele 

nieuwe activiteiten zal de nodige hoofdbrekens gaan kosten." Probleem 

daarbij is ook dat slechts bij vier voorgestelde activiteiten, leesgroep, 

wandelclub, scrabble en waterskiën, iemand bereid is 'trekker' te zijn. 

In 2008 is het ook voor de afdeling textielschilderen afgelopen.  

 

Het probleem van het aantal leden van de afdelingen houdt het 

bestuur in 2013 nog steeds bezig. Het gaat daarom de behoefte aan 

andere activiteiten onderzoeken zoals nordic walking, stijldansen en 

computers omdat een aantal leden daar belangstelling voor heeft. 

"Uiteraard kunnen deze activiteiten alleen worden opgezet als 

voldoende leden interesse hebben", aldus het bestuur. 

 

Het jaar daarop wordt de afdeling jeu de boules opgeheven omdat 

niemand bereid is contactpersoon te zijn en er te weinig leden zijn. Het 

opzetten van een afdeling countrydansen lukt niet. Er is te weinig 

belangstelling voor. Dat geldt in 2014 ook voor een afdeling vissen.  

 

Matig                                                                                         

Net als destijds is er in 2015 weer een afdeling handwerken. Eind dat 

jaar stopt de afdeling klaverjassen. Als proef wordt twee keer een 

klaverjasdrive gehouden, maar beide keren is de belangstelling erg 

matig. In 2016 is er voor de derde keer een klaverjasdrive. Nu niet  

's middags maar 's avonds in de hoop dat dan meer leden in de 

gelegenheid zijn mee te doen. Dat heeft niet het gewenste effect. "We 

stoppen ermee. Jammer", aldus het bestuur. Dat is overigens niet de 

eerste keer. Ook in 2001 bleef bij een klaverjasdrive het aantal 

deelnemers ver beneden de verwachtingen.  
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Pannenkoeken? 
 

Onder een aantal leden is er in 2012 enige ongerustheid over 

restaurant De Wildhoef waar op veelvuldig verzoek in december de 

eindejaarsviering weer wordt gehouden. Het restaurant is verbouwd 

waardoor er twee zalen beschikbaar zijn, maar is volgens enkele leden 

nu een pannenkoekenrestaurant. De evenementencommissie stelt ze 

gerust. Dit geldt alleen voor het dagelijks geopende restaurant, niet 

voor het zalencentrum waar de eindejaarsviering wordt gehouden. 

 

 Idealisme 

 

Door uw lidmaatschapsbijdrage kan de VSAG bestaan. Nu zijn er 

wel leden die na jarenlang lid te zijn geweest bedanken voor het 

lidmaatschap omdat ze nergens meer aan kunnen/willen 

deelnemen. Met name in het begin van het jaar als de acceptgiro in 

de bus komt.  

 

Maar, beste VSAG-er, als u jarenlang de vereniging heeft gesteund 

met uw lidmaatschap, dan heeft u dat toch gedaan uit idealisme, 

omdat u de vereniging een warm hart toedraagt en niet uitsluitend 

om ervan te profiteren?  

 

Blijf daarom de VSAG een warm hart toedragen met uw 

lidmaatschap, ook al wordt het deelnemen aan activiteiten voor u 

moeilijk. 

 

Journaal december 2001 
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"Typische moeilijkheden" 
 

Vanaf het begin had de VSAG geruime tijd een commissie 

Maatschappelijk Werk die leden bezocht die ziek waren of in het 

ziekenhuis lagen. Ook adviseerde de commissie de leden over 

huisvestingszaken, het opzetten van sociale contacten, belasting- en 

financiële problemen en medische aangelegenheden. Bij de oprichting 

van de VSAG werd dit voor de vereniging als een belangrijk 

welzijnsonderdeel gezien.  

 

In een beleidsstuk over deze commissie werd gesteld dat de 

aanvankelijke doelstelling van de VSAG zich beperkte "tot onderwerpen 

van gezelschap en nuttigheid", maar dat later "uit de boezem van de 

leden" de wens naar voren kwam aandacht te besteden "aan de 

typische moeilijkheden waarmee oudere ingezetenen in dit 

tijdsgewricht plegen te worden geconfronteerd." In dit verband werden 

genoemd huisvestingsproblemen, opname in bejaardenoorden en 

verpleeginrichtingen en gezinshulp. 

 

Volgens het beleidsstuk werd het "de individuele bejaarde in de huidige 

steeds verhardende samenleving bij voortduring moeilijker zichzelve te 

realiseren. Enige steun, zeker bij het klimmen der jaren, is nauwelijks 

te ontberen." Geconstateerd werd dat de gemeente als voormalige 

werkgever niet altijd bereid of in staat was de gevraagde hulp en 

bijstand te verlenen. Bovendien zou die hulp er niet alleen voor de 

gepensioneerde ambtenaren moeten zijn, maar voor "de ganse Haagse 

gemeenschap."  

 

Om de oud-ambtenaren wat dat betreft geen voorkeurpositie te geven 

wilde de VSAG "zelf trachten aan de noden in het maatschappelijk vlak 

van de oud-Haagse geëmployeerden tegemoet te komen, zonder het 

gemeentebestuur hiermee politiek te belasten."  
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Omdat de commissie van de VSAG uit amateurs bestond werd 

overwogen samen te werken met het Sociaal Voorzieningenfonds 

Gemeentepersoneel. "De meeste behoefte bestaat uit het vervullen 

van een bemiddelende functie daar waar de voormalig geëmployeerde 

of zijn eventueel nagelaten betrekkingen onvoldoende inzicht of gebrek 

aan benaderingservaring heeft. Meest pregnante voorbeeld is de 

kwestie van de huisvesting waarbij de bejaarde door lichamelijke 

omstandigheden of anderszins genoodzaakt wordt naar een meer 

beperkte en aangepaste behuizing om te zien." 

 

In de loop van de jaren kreeg de commissie het moeilijk. Het aantal 

leden van de commissie daalde terwijl het aantal oudere leden van de 

VSAG steeg. "Ook de trouwe commissieleden worden ouder", aldus het 

bestuur in het jaarverslag over 1991. "Bovendien zijn er in de wijken 

allerlei adviesorganen gekomen waar de leden terecht kunnen."  

 

De commissie stopte er daarom mee. "Vanzelfsprekend zoekt het 

bestuur naar andere wegen om het belangrijke contact met aan huis 

gebonden, vaak eenzame, leden te verbeteren en daarbij ook vooral de 

ouderen niet te vergeten". Zo kregen niet alleen de leden die 80 jaar 

waren geworden een verjaarsdagkaart maar alle leden die jarig waren. 

"Hoewel dit uiteraard een tijdrovende bezigheid is kan uit de vele 

reacties worden afgeleid dat dit op prijs wordt gesteld." 

 

Probleem 
 

Op het secretariaat is er in november 2003 een probleem. Nelly de 

Groot gebruikt de schrijfmachine AEG Olympia Mini Poffice 61 I, maar 

heeft dringend behoefte aan de gebruiksaanwijzing. Vandaar de 

oproep van het bestuur in het Journaal: "Wie kan haar daaraan 

helpen?" 
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"Je moet niet vastroesten" 
 

Rinus Kok kondigde op de nieuwjaarsreceptie in januari 2003 zijn 

vertrek als voorzitter aan. Na een bestuursperiode van 18 jaar waarvan 

de laatste 15 jaar als voorzitter, vond hij dat een jonger iemand het 

moest overnemen. Dat was, meende hij, in het belang van de 

continuïteit van de VSAG. Weer 15 jaar later, in 2018, kijkt hij met 

plezier terug op de periode dat hij voorzitter was. "Het bestuur was 

een hartstikke leuke club. Maar op een gegeven moment moet je 

opstappen, is nieuw bloed nodig. Als je te lang blijft zitten roest je vast 

en komt er niets nieuws meer uit." 

 

Rinus Kok nam tijdens de viering van het  

25-jarig bestaan van de VSAG op 10 mei 

2003 in de Haagse Hogeschool afscheid. 

Als waardering van de gemeente kreeg hij 

van burgemeester Deetman de 

Stadspenning. Nog steeds is hij even 

resoluut als destijds als het gaat om zijn 

beslissing terug te treden. "Je moet nooit 

te lang in een functie of op een plek 

blijven zitten. Ik had er geen spijt van, 

maar miste het natuurlijk wel". 

 

Vasthoudend                                                                         

Voordat hij in 1988 voorzitter van de VSAG werd had Rinus Kok, 

inmiddels 91 jaar oud, al ruimschoots ervaring als voorzitter opgedaan. 

Zo was hij van 1969 tot 1978 voorzitter van de voetbalvereniging 

G.D.A. in Loosduinen. Bij zijn afscheid werd hij tot erelid benoemd 

waarmee "het respect wordt uitgedrukt voor een man die als voorzitter 

rustig, zonder veel ophef, maar ook helder van geest en met grote 

vasthoudendheid te werk ging."  
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Zijn benoeming tot voorzitter van de VSAG in 1988, het jaar waarin het 

10-jarig bestaan in het Centraal Station werd gevierd met onder meer 

een optreden van het trio Hellenique dat Griekse muziek speelde, was 

volgens Rinus Kok uit nood geboren. Hij wil er niet veel over kwijt, 

maar omdat het in het bestuur wat rommelde werd hij door enkele 

collega's als voorzitter naar voren geschoven. "Ik heb het 

voorzitterschap met veel plezier gedaan. Het was een heel gezellige 

club." 

 

Het contact met de gemeente was aanvankelijk beperkt. Dat de 

gemeente de pre-pensioneringsbijeenkomsten had laten vervallen was 

een grote teleurstelling. Het was daardoor niet meer mogelijk tijdens 

die bijeenkomsten bekendheid 

aan de VSAG te geven.  

 

Daling                                             

Als gevolg daarvan was het 

aantal leden gestaag 

teruggelopen, hoewel Rinus 

Kok niet uitsluit dat de jongere 

gepensioneerden of vutters zich 

niet tot een vereniging van 

senioren aangetrokken voelden. 

 

Dat werd aanmerkelijk beter 

toen de toenmalige 

gemeentesecretaris, Wim 

Kuijken, bij de viering van het 

15-jarig bestaan in 1993 in Avifauna het diner bijwoonde. "Het ei was 

toen gelegd. Vanaf die tijd kregen we van de gemeente de namen en 

adressen van de mensen die met pensioen gingen. Vooral van 

Personeelszaken kregen we enorm veel medewerking", kijkt Rinus Kok 

terug. 
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Een zwarte bladzijde is het gedwongen vertrek uit het gebouw De Drie 

Hoekjes in 1989. "We werden door de gemeente op straat gezet", 

aldus Rinus Kok. "Uit nood moesten we naar het SCHAK-gebouw." 

 

Als oud-voorzitter onthoudt hij zich van commentaar op de huidige 

gang van zaken. "Ik bekijk het van de zijkant. Als je uit het bestuur 

stapt moet je weg wezen. Eruit is eruit."  

 

De manier waarop de VSAG nu draait noemt hij 'niet mijn ideaal'. 

"Vroeger was het persoonlijker, waren we vrienden onder elkaar. Dat 

amicale is eruit. Het zijn allemaal clubjes geworden, het menselijk 

contact ontbreekt. Ook het eigen initiatief vind ik niet meer terug. We 

organiseerden zelf onze reizen en bij de eindejaarsviering gingen we 

niet zoals nu alleen maar eten en drinken, maar gingen we 

bijvoorbeeld naar het circus of de ijsrevue of trad in Stervoorde in 

Rijswijk ons eigen zangkoor op." 

 

Veranderd                                                                                  

Dat betekent niet dat Rinus Kok niet begrijpt dat de tijden zijn 

veranderd. "Natuurlijk ging het in mijn tijd wat dilettanterig. Bij het 

maken van het Journaal zaten we maar wat aan te klooien op de 

Commodore 64 computer en gebruikten we van alles om het maar vol 

te krijgen. Nu is alles professioneler en zakelijker en hebben de 

nieuwkomers andere wensen en vinden ze andere dingen leuk." 

 

Kenmerkend voor Rinus Kok in dit verband is wat hij in 2003, zijn 

afscheidsjaar en het jaar waarin de VSAG 25 jaar bestond, zei: "Dat de 

VSAG de mens actief probeert te houden is goed voor de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid, voor de verdrijving van verveling en 

vereenzaming en niet in de laatste plaats voor het bevorderen van de 

gezelligheidssfeer. De oprichting van de VSAG was daarom een 

lofwaardig initiatief."  
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"De boel opgeschud" 
 
In het 40-jarig bestaan van de VSAG is het één keer voorgekomen dat er 

binnen één jaar twee keer een algemene ledenvergadering werd 

gehouden. Dat was nodig nadat voorzitter George Rausch tijdens de 

bestuursvergadering op 21 maart 2006 had gezegd dat hij op korte 

termijn om persoonlijke redenen zijn functie wilde neerleggen. 
 

Het bestuur wilde met de benoeming van een nieuwe voorzitter niet 

wachten tot de bestuursverkiezing tijdens de algemene 

ledenvergadering in maart 2007 en schreef daarom een extra 

algemene ledenvergadering uit. Die werd gehouden op 18 juli 2006 in 

het personeelsrestaurant aan de Loosduinseweg. Met het voorstel 

bestuurslid Harry Bielefeld als opvolger van George Rausch te 

benoemen ging de extra algemene ledenvergadering akkoord. 

 

George Rausch (76), sinds 1997 lid van de VSAG nadat hij op 55-jarige 

leeftijd met de VUT was gegaan, was bestuurslid van 2002 tot 2003, 

daarna als opvolger van Rinus Kok voorzitter tot 2006. Dat de keus, 

overigens na een heus 'sollicitatiegesprek' met het dagelijks bestuur, 

op hem viel was niet verwonderlijk gezien zijn bestuurservaring als 

vrijgesteld voorzitter van de medezeggenschapscommissie en van de 

personeelsvereniging van het ziekenhuis Leyenburg. 

 

Opschudden                                                                              

Zijn belangrijkste taak als nieuwe voorzitter was, zoals hij het 

formuleert, 'de boel opschudden'. "Vooral bij de afdelingen was er 

sprake van een hellend vlak door het teruglopen van de animo. Ik heb 

alle afdelingen bezocht omdat ik het belangrijk vond dat het bestuur 

regelmatig contact met de afdelingen had. Eens per jaar huurden we 

een zaaltje af om met de afdelingen een borreltje te drinken en bij te 

praten. Met de gastvrouwen hadden we ook een aparte bijeenkomst." 
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Ook in breder verband binnen de VSAG vond George Rausch het nodig 

hier en daar nieuw leven in te blazen. "Zo hebben we een 

inventarisatie gemaakt van wat de behoefte van de leden was. Een van 

de resultaten was de oprichting van de afdeling fitness en van de 

afdeling koersbal. Het opzetten van een tennisafdeling lukte niet omdat 

de belangstelling daarvoor uiteindelijk toch onvoldoende was. Ook bij 

de bustochten was er nieuw elan. Soms hadden we drie bussen nodig." 

De collectieve ziektekostenverzekering voor leden van de VSAG bij de 

AZIVO kon ook op zijn conto en dat van het toenmalige bestuur 

worden geschreven. 

 

"Ik was als voorzitter overal bij", kijkt 

George Rausch terug. "Het klikte met 

de leden. Zo hadden we een 

Buitendag, die overigens in mijn tijd 

voor het eerst bij de sv Erasmus werd 

gehouden, met 120 deelnemers. We 

moesten daardoor in ploegen eten. Ook 

de algemene ledenvergadering werd 

goed bezocht. Toen ik als voorzitter 

begon hadden we 900 leden. Dat 

werden er 1200, vooral dankzij mijn 

contacten met het ziekenhuis 

Leyenburg." 

 

Ruimte                                                                                     

Ook onder zijn voorzitterschap speelde het probleem van een eigen 

verenigingsruimte. "Op de Loosduinseweg hadden we weinig ruimte. 

Toen we het daar met gemeentesecretaris David Jongen over hadden 

zei hij dat we op dinsdag, als hij bij de wekelijkse vergadering van het 

college zat, zijn kamer voor de bestuursvergadering mochten 

gebruiken. In het nieuwe stadsdeelkantoor aan de Leyweg zouden we 

een eigen ruimte krijgen, maar daar is het nooit van gekomen." 
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George Rausch meent dat het eigenlijk een taak van de gemeente is 

ervoor te zorgen dat de VSAG een ruimte heeft waar voor de oud-

medewerkers álle activiteiten kunnen worden gehouden. "Maar de 

gemeente heeft veel gebouwen afgestoten. Het zal er dus wel nooit 

van komen." 

 

Kijkend hoe het nu met de VSAG gaat heeft George Rausch het gevoel 

dat het wat de deelname aan activiteiten betreft iets terugloopt. 

Mogelijk zijn de kosten om ergens aan mee te doen soms bezwaarlijk, 

maar kan ook de aard van de activiteiten een rol spelen. "In mijn tijd 

gingen we bijvoorbeeld voor de eindejaarsviering met twee bussen 

naar Amsterdam, maakten we een boottocht en dineerden we in de 

boot. Ook trad soms in Voorschoten of Wassenaar een artiest op." 

 

Anders                                                                                  

Volgens de oud-voorzitter komt er een jongere generatie ambtenaren 

aan. "Je moet dus andere dingen gaan doen, ze een reden geven om 

lid van de VSAG te worden. Voor veel activiteiten kunnen ze overal 

terecht en soms zelfs goedkoper. Daar hoeven ze dus geen lid voor te 

worden. Bovendien is de belangstelling voor het verenigingsleven 

minder geworden. Zo zijn er veel personeelsverenigingen niet meer. 

De nieuwe generatie heeft een andere belangstelling. Misschien zou de 

VSAG zich ook op groepen kunnen gaan richten, bijvoorbeeld op leden 

die bij Gemeentewerken actief zijn geweest, bij het ziekenhuis 

Leyenburg of bij de Duinwaterleiding." 

 

En, meent hij, een bestuur mag niet te lang blijven zitten. "Dat gaat 

ten koste van de vernieuwingsdrang. Maar de bereidheid om 

bestuurslid te worden is nu zeer gering. In mijn tijd was het bestuur 

groter. Men vindt het 'gewoon' dat alles goed verloopt, dat anderen 

telkens al het werk doen, dat alles wordt geregeld. Ze staan daar niet 

bij stil. Juist die mensen roepen als eerste dat iets niet helemaal goed 

gaat, maar steken zelf niet de hand uit de mouwen." 
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"Dat was helemaal niks" 
 

Grondlegger van het Journaal in zijn huidige vorm is Harry Bielefeld, 

van 1997 tot 2003 bestuurslid, daarna tot 2006 secretaris en 

vervolgens tot november 2010 voorzitter van de VSAG. Hij werd na zijn 

pensioen in 1994 lid van de VSAG en las een keer of tien keer per jaar 

het toenmalige Mededelingenblad, waarvan voor zover bekend geen 

exemplaren bewaard zijn gebleven. "Dat was helemaal niks. Een of 

twee vellen A4 getikt en gestencild op bruinachtig papier." 

 

Hij nam daarom het initiatief om het 

Mededelingenblad in een ander jasje te 

gieten. In zijn privé archief zitten de nieuwe 

nummers vanaf 1996, net als nu in gevouwen 

A4-formaat. Elke keer had de omslag een 

andere kleur. Ook schreef hij vele jaren met 

grote regelmaat artikelen in het 

Mededelingenblad. 

 

In het Mededelingenblad van juli/augustus 

1997 staan de reacties van leden op de oproep van het bestuur na te 

denken over een "nieuwe, meer toepasselijke, leuke of ludieke naam, 

want de vlag dekt de lading niet meer." 

 

Suggesties van bestuursleden en "enkele creatieve geesten onder onze 

leden" leverden de volgende titels op: Het Ooievaartje, Senioren-

Bulletin, Het VSAG-Journaal, De Grijze Postduif, De 55-Plusser, VSAG-

Bode, VSAG Magazine, De Kroniek, Varia, Wetenswaardigheden, Onze 

Interesse, De Senior, Het Senior Journaal, De Haagsche Senior, 

Dynamo, Stekker en Stopcontact, Rustpunt, Steunpunt, De Nazomer, 

De Schouw, Het Kroontje, De Instuif, Vrijbuiter, Zandloper, Duinpan, 

Actief, Senoritas, Het Oude Raethuis en Haghe Duin.  
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Harry Bielefeld stelde de naam Het Eibertje naar de ooievaar in het 

wapen van Den Haag voor, maar de meerderheid van het toenmalige 

bestuur had daar geen oren naar.  

 

Met als uitgangspunt dat de letters VSAG in de nieuwe naam 

gehandhaafd moesten blijven koos het bestuur voor 'VSAG Journaal'. 

"Wij danken allen die hebben meegedacht hartelijk voor hun inzet. 

Helaas valt er geen prijs uit te reiken daar de suggestie van de redactie 

door het bestuur werd overgenomen." 

 

Met ingang van 1998 verscheen in plaats van 

het Mededelingenblad het VSAG Journaal met 

op de omslag het logo van de VSAG. Een 

aantal jaren geleden kreeg de omslag van het 

Journaal weer een nieuwe vormgeving. De 

grootste verandering was dat het Journaal in 

mei 2016 voor het eerst geheel in kleur 

verscheen. Harry Bielefeld had dat destijds 

ook graag gewild. "Maar daar was toen 

absoluut geen sprake van."  

 

 

Inhoud                                                                                      

Een ander verschil is de inhoud. Hij vindt dat het huidige Journaal er 

prima uitziet. "Alles wat er gaat gebeuren wordt goed aangekondigd en 

ook de verslagen zien er zeer verzorgd uit. Maar verder dan die 

aankondigingen en verslagen gaat de inhoud niet." Hij mist wat hij 

noemt een column. "In mijn tijd schreef ik een stukje over iets van 

vroeger, de schillenboer bijvoorbeeld. Ook schreef ik verhalen over 

mijn vakantie naar verre landen zoals Thailand en Bali. Dat vonden de 

leden leuk om te lezen. Voor de rest van het Journaal hadden ze niet 

zoveel belangstelling." Bekend van de hand van Harry Bielefeld was 

ook de serie 'Den Haag verandert…..'.  
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De oud-voorzitter zegt goed te 

kunnen begrijpen dat 

tegenwoordig een andere keus 

wordt gemaakt en het Journaal 

uitsluitend een verenigingsblad is. 

"En nogmaals, het ziet er 

uitstekend uit". 

 

Koersbal                                               

Harry Bielefeld is nu 

contactpersoon van de afdeling 

koersbal die elke maandagmiddag 

in het clubgebouw van de  

sv Erasmus aan de Erasmusweg 

speelt. 

 

 

Muziek 
 

Er zit muziek in de VSAG, al 40 jaar. Hoewel…., voor het gezamenlijk 

spelen op een instrument of het zingen in een vocal group was er eind 

2016 onvoldoende animo. Slechts een paar leden wilden gebruik  

maken van deze mogelijkheid, die was aangeboden door het in Zuid57 

gevestigde ROCKIT Music Productions. 

 

In 1979 was er wel belangstelling voor zingen. De VSAG had in dat  

jaar een zangkoortje van zes dames dat op het kerstfeest met het 

dameskoor Semper Cantare enkele liederen zong.  

 

"Helaas heeft zich nog geen dirigent gemeld", aldus het bestuur in 

het jaarverslag over 1979. 
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Eén keer de lucht in 
 

Naast de eendaagse tochten in de winter, de lente en het najaar staan 

ook de meerdaagse reizen al veel jaren op het programma. Tijdens 

deze trip van maandag tot en met vrijdag zijn in nagenoeg alle 

provincies vele bezienswaardigheden bezocht. Ook het buitenland, 

vooral Duitsland, was een populaire bestemming.  

 

Een primeur was in 2014 de 

reis naar Calpe in Spanje, want 

toen ging de VSAG voor het 

eerst in de geschiedenis met 

het vliegtuig. Vanaf Rotterdam 

The Haque Airport vertrokken 

31 deelnemers eind oktober 

voor een achtdaagse reis.  

 

Toppers 
 

Als het om het aantal deelnemers gaat springen twee dezelfde 

evenementen er met kop en schouders bovenuit: de boottochten over 

de Rijn naar Duitsland in juni 2012 en in september 2016. 

 

De eerste boottocht met maar liefst 118 

deelnemers ging naar Emmerich. Op de 

Rijnkade in Arnhem was de 'Jan van 

Cuijk' niet te vinden. Na een telefoontje 

bleek dat deze boot uit de vaart was 

genomen. Het moest de 'Jacqueline' 

zijn. In 2016 voeren bijna 100 leden op 

de 'Graaf van Bylant' naar Rees. 
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Gevarieerde omslagen 
 

De omslagen van de jaarverslagen van de VSAG zien er sinds een 

aantal jaren standaard uit met telkens een aansprekende foto die 

tijdens een van de activiteiten is gemaakt. Vroeger was dat anders. Het 

formaat van het jaarverslag was geen gevouwen maar een volledig A4 

en de omslag werd elk jaar met de hand getekend.  

 

Het eerste jaarverslag dat in het archief 

is terug te vinden is dat over 1986. Het 

heeft geen omslag. De eerste omslag zit 

op het jaarverslag over 1987 met 

opmerkelijk naast de ooievaar de veel 

grotere jaartallen 1978 en 1988. Het 

jaarverslag over 1988 ontbreekt in het 

archief.  

 

Over 1989 is er 

een omslag met 

een prominente 

afbeelding van 

de in het jaar daarvoor overleden Willem 

Drees, ooit wethouder in Den Haag.  

 

Dank                                                        

De maker wordt bedankt op de algemene 

ledenvergadering op 30 maart 1990. "Het 

wordt langzamerhand een traditie dat het 

jaarverslag wordt aangeboden met een zeer artistiek voorblad, 

getekend door ons lid P. Tollens", aldus het bestuur. Piet Tollens is er 

op de algemene ledenvergadering niet bij, maar "de dank en de 

waardering van de vergadering zal hem gaarne worden overgebracht." 
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Piet Tollens is daar 

kennelijk gevoelig 

voor, want hij 

maakt ook het 

omslag voor het 

jaarverslag over 

1990 en 1991 

waarin hij weer 

hulde krijgt.  

 

"Wederom heeft 

ons medelid  

P. Tollens een voorblad ontworpen voor de 

stukken van de algemene vergadering. Dit wordt langzamerhand een 

traditie en wij hopen nog vele jaren van de zeer fraaie tekeningen te 

kunnen genieten."  

 

Ernstig  

Ondanks een 

ernstige ziekte 

maakt Piet Tollens 

ook de omslag 

voor het 

jaarverslag over 

1992, maar 

overlijdt kort 

daarna. 

 

 

Op het jaarverslag over 1993 zit een duidelijk andere omslag waarbij 

de gestyleerde ooievaar zijn intrede doet. De naam van de maker staat 

niet in het verslag.  
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Ook niet in dat over 

1994, dat er weer 

duidelijk anders uitziet. 

Met twee ooievaars en 

de kleuren geel en 

groen ziet het 

jaarverslag over 1995 

er heel erg Haags uit. 

Dat van 1996 vestigt  

nadrukkelijk de  

aandacht op de 

afdelingen.  

 

Erg consistent is het 

allemaal niet, want de 

omslag van het 

jaarverslag over 1997 

wijkt volledig af. Dat 

van 1998 staat in het 

teken van het 20-jarig  

bestaan.  

  

Vleugels                     

De laatste omslag in 

deze vorm dat in het 

archief is terug te 

vinden is die op het 

jaarverslag van 1999 

met op de vleugels 

van de kleinere 

vliegende ooievaar het 

jaar 2000. 
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"Meer ambtelijke scherpte nodig" 
 

Een nieuw initiatief van de VSAG is het Inloopcafé. Dat was 

voorgesteld door de werkgroep die het bestuur aanbevelingen doet 

om het voor nog werkende ambtenaren van 55 jaar en ouder 

aantrekkelijk te maken lid van de VSAG te worden. Het Inloopcafé 

werd op vrijdag 2 september 2016 voor het eerst in Zuid57 gehouden.  

 

Wethouder Baldewsingh zei daarbij dat ambtenaren wat meer pit en 

passie moeten hebben. "De gemiddelde leeftijd van de ambtenaar is 

hoger geworden, maar de arbeidsethos lager. Er is meer scherpte 

nodig. We zijn in dienst van de burgerij, maar de dienstverlening laat 

wat te wensen over. De kloof moet kleiner."   

 

Volgens de wethouder zijn de ambtenaren van nu vooral voor zichzelf, 

voor elkaar en voor beleidsstukken bezig. "We moeten de burger 

dienen, zakelijk maar ook met passie. Een ambtenaar moet zich 

afvragen wat aan het einde van de dag het verschil is dat hij voor de 

stad heeft gemaakt. Dat mis ik een beetje." 

 

De wethouder pleitte daarom voor een ontmoeting tussen jonge 

ambtenaren en leden van de VSAG. De oud-ambtenaren kunnen dan 

hun ervaring met jonge ambtenaren delen. "Zij hebben een 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad geleverd." 

 

Op 31 oktober 2017 was in het Nutshuis de eerste bijeenkomst. Jong 

Den Haag verbond er het motto 'Oud gedaan, jong geleerd' aan. 

Wethouder Baldewsingh was er bij. Teams van Jong en Oud Den 

Haag streden om de naar hem genoemde wisselbokaal. Het team van 

de VSAG won.  
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Onderscheidingen  
                                                                                          

In de afgelopen 40 jaar zijn vier bestuursleden 

voor hun jarenlange inzet voor de VSAG 

onderscheiden met de Stadsspeld en de 

Stadspenning van de gemeente Den Haag. Dat 

waren Rinus Kok, Nelly de Groot, Albert Haverland 

en Pim Beijer. 

 

Tijdens het feest ter 

gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan in de Haagse 

Hogeschool op 10 mei 2003 

ontving Rinus Kok bij zijn 

afscheid als voorzitter de 

Stadspenning.  

 

Burgemeester Deetman wees 

erop dat Rinus Kok niet alleen 

15 jaar voorzitter was 

geweest, maar ook een aantal 

andere bestuurlijke functies bij 

Haagse verenigingen had 

vervuld.  

 

Een jaar later, tijdens de 

algemene ledenvergadering op 30 maart 2004, ging de Stadsspeld 

naar Albert Haverland en Nelly de Groot voor hun jarenlange 

bestuurlijke activiteiten. De Stadsspeld werd hen in het 

personeelsrestaurant in het gemeentelijk gebouw aan de 

Loosduinseweg door gemeentesecretaris David Jongen uitgereikt.  
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Nelly de Groot was bestuurslid van 1982 tot 1991 en een groot aantal 

jaren actief op het secretariaat en in de commissie Reizen. "Ondanks 

uw gevorderde leeftijd bent u een betrouwbare kracht voor de 

vereniging", aldus gemeentesecretaris David Jongen.  

 

Albert Haverland, tweede voorzitter, werd geprezen voor zijn inzet 

sinds 1988 als bestuurslid. Zo was hij 2e penningmeester. Voorts was 

hij als lid van de commissie Reizen vele jaren betrokken bij het 

organiseren van talrijke reizen en excursies voor de VSAG. 

 

Vrijwilligers                                                                      

Gemeentesecretaris David Jongen beklemtoonde het belang van de 

inzet van vrijwilligers. "Dat de VSAG zo bruisend en actief is komt door 

de inzet van veel vrijwilligers achter de schermen." 

 

Tijdens de 

algemene 

ledenvergadering 

op 1 april 2014 in 

de ruimte van de 

VSAG aan de 

Fruitweg kreeg Pim 

Beijer bij zijn 

afscheid als 

penningmeester de 

Stadsspeld 

opgespeld door wethouder Baldewsingh. Hij was vanaf 1998 zestien 

jaar penningmeester geweest.  

 

"Het werk dat vrijwilligers doen is van onschatbare waarde", aldus de 

wethouder. In dit verband noemde hij Pim Beijer een kanjer vanwege 

diens enthousiasme en belangeloze inzet. "Altijd stond hij klaar, altijd 

was hij bereid de helpende hand toe te steken." 
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Jubileumfeesten 
 

Bij het 10-jarig bestaan in 1988, het 20-jarig bestaan in 1998, het  

25-jarig bestaan in 2003, het 30-jarig bestaan in 2008 en het 35-jarig 

bestaan in 2013 was er een jubileumfeest. Archiefstukken over het  

10-jarig bestaan zijn er niet. Het werd in het Centraal Station gevierd. 

 

Hoofdactiviteit bij het 20-jarig bestaan in 1998 was een boottocht 

vanaf de Goudriaankade in Den Haag naar het gebied rond de 

Kagerplassen met een diner ter afsluiting. Een maand na de 

aankondiging in het Journaal waren er al 200 aanmeldingen. Zelfs met 

drie boten lukte het niet iedereen aan boord te krijgen. Voor degenen 

die niet meegingen was er een cadeaubon. 

 

Voorafgaande aan de boottocht was er een receptie. Het bestuur keek 

daar met gemengde gevoelens op terug: "Er waren leden, het 

voltallige bestuur, cadeaus maar GEEN vertegenwoordigers van onze 

oud-werkgever, de gemeente, noch ambtelijke, noch bestuurlijke! 

Niemand van de genodigden had de moeite genomen acte de precense 

te geven bij het jubileumfeest van de oud-gemeentedienaren waarvan 

er velen vele jaren van hun leven hebben gediend." 

 

Anders                                                                                        

Dat was anders op het feest bij het 25-jarig 

bestaan in de Haagse Hogeschool op 10 mei 

2003. Naast 350 leden waren burgemeester 

Deetman, wethouder Verkerk, oud-wethouder 

Van Lier en gemeentesecretaris Jongen 

aanwezig. Ze zagen een optreden van de 

Residentie Operette ODES. In een 

jubileumblaadje vervulden bijdragen van de 

afdelingen een prominente rol. 
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Bij de aankondiging van het feest ter gelegenheid van het 30-jarig 

bestaan in 2008 constateerde het bestuur dat de VSAG nog steeds een 

bloeiende en actieve club was, maar dat het de vraag was of dat zo 

kon blijven omdat het aantal nieuwe leden wat achterbleef bij wat het 

bestuur verwachtte. Gedacht werd aan een wervingscampagne "zodat 

de VSAG in 2018 bij het 40-jarig bestaan nog steeds een bloeiende, 

kerngezonde en actieve vereniging is." 

 

Het jubileum werd op 12 februari in drie zalen op de pier van 

Scheveningen gevierd. Zo'n 300 leden zaten aan de lunch en luisterden 

daarna naar de feestrede van voorzitter Harry Bielefeld die wees op de 

uitstekende verhouding met de gemeente. Dat bleek ook uit de 

aanwezigheid van gemeentesecretaris Annet Bertram bij het diner. In 

een toespraakje zei ze dat de andere drie grote steden, Amsterdam, 

Rotterdam en Utrecht, geen vereniging voor gepensioneerde 

gemeenteambtenaren hadden. "Dat hebben wij toch maar mooi op ze 

voor." 

 

Bruisend                                                                                     

Vijf jaar later, op 23 april 2013, werd in het 

zalencentrum Opera/Alians aan de Fruitweg het 

35-jarig bestaan gevierd. Meer dan 250 leden 

woonden het feest bij. Na de koffie met gebak 

noemde voorzitter Leo Draisma de VSAG een 

levendige en van energie bruisende vereniging 

met meer dan 1300 leden die op velerlei gebied 

actief kunnen zijn.  

 

Het moest hem van het hart dat er van die 1300 

leden maar 25, inclusief het voltallige bestuur, op de kort daarvoor 

gehouden algemene ledenvergadering in de zaal van de VSAG aan de 

overkant op de Fruitweg waren. "Kennelijk spreekt een jubileumfeest 

meer aan." 
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Na de lunch zong het 

shantykoor De Brulboei een 

aantal zeemansliedjes wat 

tot een polonaise in de zaal 

leidde. Peter van 

Heerwaarden, hoofd van de 

afdeling Bestuursadvisering 

en Bestuursondersteuning 

van de gemeente, stelde met een gongslag de website van de VSAG in 

gebruik. "Een bruggetje tussen het verleden en de toekomst", zei hij.  

 

  

 Al 30 jaar voor lief en leed 

 door vrijwilligers geleid. 

 

 De senior ambtenaar wordt  

 door sport en spel verblijd. 

 

 Ook creatief op een zeer hoog peil 

 na een werkzaam leven. 

 

 De senior vindt nu zijn heil 

 door oud-collega's omgeven. 

 

 Denk aan de vrijwilligers 

 die ons steeds plezieren. 

 

 Zij zorgen voor een prettige oude dag 

 ook dat is wat wij vieren. 

 

 Journaal maart 2008, ingezonden bij het 30-jarig bestaan 
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Dagelijks bestuur sinds de oprichting  
 

Voorzitter: M.J. Merkus       06-02-1978   -   19-04-1985 

                    Mevr.J.L.Righarts  19-04-1985   -   17-03-1988 

                    M.J. Kok              17-03-1988   -   01-06-2003 

                    G.M. Rausch          01-06-2003   -   18-07-2006 

                    H.Th. Bielefeld     18-07-2006   -   09-11-2010 

                    L.G.J. Draisma      29-03-2011   -   heden 

 

Secretaris:  C.K. Kelder           06-02-1978   -   26-03-1981 

                   D. Kwaakernaat     26-03-1981   -   17-03-1984 

                   F. Rietveld            17-04-1984   -   17-03-1994 

                   A. Blom                17-03-1994   -   01-06-2003 

                   H.Th. Bielefeld       01-06-2003   -   18-07-2006 

                   J. Vos                  18-07-2006   -   24-03-2009 

                   Mevr. A.Goudsmit   27-04-2010   -   06-03-2012 

          Mevr. H.L. Loke     01-05-2012   -   heden 

 

Penn.mr.:    A.J. Kok               06-02-1978   -   28-04-1983 

                   F. Rietveld           28-04-1983   -   17-04-1984 

                   S. Hoekema         17-04-1984   -   02-02-1992 

                   A. Haverland        02-02-1992   -   31-03-1992 

                   B. Schoep            31-03-1992   -   28-03-1998 

                   S.J.M. Beijer         28-03-1998   -   01-04-2014 

          E.F.H. de Kleijn     01-04-2014   -   heden 

 
 

Eén keer is de algemene ledenvergadering in de afgelopen 40 jaar 

uitgesteld. Dat gebeurde in 2012 na het volkomen onverwachte 

overlijden van secretaris Ada Goudsmit. In plaats van op 27 maart 

werd de algemene ledenvergadering op 1 mei gehouden. 
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Bestuursleden sinds de oprichting  
 
M.J. Merkus   06-02-1978   -   19-04-1985 

J.W. Estor   06-02-1978   -   17-03-1988 

C.K. Kelder   06-02-1978   -   19-04-1985 

A.J. Kok   06-02-1978   -   28-04-1983 

F.M.Th. Wilshaus  06-02-1978   -   17-04-1984 

Mevr. G. Dopheide  06-02-1978   -   17-04-1984 

S. van Dijk   25-05-1978   -   19-04-1985 

P. Heeneman   25-05-1978   -   29-04-1982 

A. Wagemaker  25-05-1978   -   29-04-1982 

Mevr. M. Spanjaard   26-03-1981   -   28-04-1983 

P. den Heten   26-03-1981   -   17-04-1984 

D. Kwaakernaat  26-03-1981   -   17-04-1984 

Mevr. C.M. Cremers    29-04-1982   -   18-04-1988 

Mevr. P. de Groot  29-04-1982   -   30-03-1991 

Mevr. J.L. Righarts   28-04-1983   -   17-03-1988 

F. Rietveld   28-04-1983   -   17-03-1994 

S. Hoekema   17-04-1984   -   02-02-1992 

M.J. Kok   19-04-1985   -   01-06-2003 

L. Gruiters   19-04-1985   -   22-03-1991 

G. de Haan   19-04-1985   -   30-03-1990 

J.J. van Win   18-04-1987   -   17-03-1988 

Mevr. J. Stuyfzand  17-03-1988   -   31-03-1992 

A. Haverland   17-03-1988   -   25-03-1997 

    30-03-1998   -   02-08-2005 

J.van der Velde  17-03-1988   -   30-03-1990 

J. van Alphen   22-03-1991   -   31-03-1992 

L.A. Vlietstra   22-03-1991   -   26-03-2013 

Mevr. W.v.Koesveld    31-03-1992   -   28-03-1998 

B. Schoep   31-03-1992   -   28-03-1998 

J. Nieuwenkamp  31-03-1992   -   01-06-2003 

A. Blom   17-03-1994   -   01-06-2003 
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H.Th. Bielefeld  25-03-1997   -   09-11-2010 

S.J.M. Beijer   28-03-1998   -   01-04-2014 

G.M. Rausch              28-03-2002   -   18-07-2006 

J. Keus    25-03-2003   -   06-10-2004 

R.B.M. Jordense  25-03-2003   -   26-03-2013 

E. Haak   22-03-2005   -   24-03-2015 

M.A.P. Luiten   28-03-2006   -   09-11-2010 

J. Vos    18-07-2006   -   24-03-2009 

E.A. Leidekker            27-03-2007   -   08-01-2009 

Mevr. A. Goudsmit   23-03-2010   -   06-03-2012 

E.F.H. de Kleijn          23-03 2010   -   heden 

L.G.J. Draisma           29-03-2011   -   heden 

Mevr. H.L. Loke  01-05-2012   -   heden 

L. v.d. Wal   26-03-2013   -   08-05-2013 

J. Keus    26-03-2013   -   01-10-2013 

P. Grimme   01-04-2014   -   heden 

S. de Niet   24-03-2015   -   heden 
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Huidig bestuur 
 

Voorzitter   L.G.J. Draisma   

    070 - 358 90 51 
    leo.draisma@gmail.com 

 

Secretaris/   Mevrouw H.L. Loke 

Webmaster     070 - 366 96 70 

    h.l.loke@hotmail.com 

 

Penningmeester/  E.F.H. de Kleijn 

ledenadministratie  070 - 354 46 22    

                                  penningmvsag@outlook.com 

         

Plaatsvervangend  P. Grimme 

penningmeester  070 - 399 15 59 
                                 pgrimme@planet.nl 

                                       

Bestuurslid   S. de Niet 

    06 - 54 31 31 63   

    steveneernisse@gmail.com 

     

Per e-mail is het bestuur ook te bereiken: vsag@denhaag.nl 

 

Postadres: 

Zuidlarenstraat 57 

kamer 1.09 

2545 VP Den Haag 

 

Iban: NL95 INGB 0003 9305 93 

BIC: INGBNL2A 

t.n.v. Penn. ver. v. Senioren Ambt. Gem. ’s-Gravenhage 

 

Website: https://www.vsag.nl  

https://www.vsag.nl/
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Indien onbestelbaar 

gaarne retourneren naar: 

VSAG 

Zuidlarenstraat 57 

kamer 1.09 

2545 VP Den Haag 
 

 

 

 


