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L.G.J. Draisma         mevr. H.L. Loke  

070 - 358 90 51            070 - 366 96 70  

leo.draisma@gmail.com   h.l.loke@hotmail.com 

       
 

Penningmeester/   Plaatsvervangend  

ledenadministrateur           penningmeester 

E.F.H. de Kleijn            P. Grimme                            

070 - 354 46 22                               070 - 399 15 59               
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Bestuurslid:  

C. Kloet  

06 - 29 52 00 16  

fleury@hetnet.nl 

 

 

E-mail bestuur:  
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Postadres: 
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kamer 1.09 

2545 VP Den Haag 

 

Iban: NL95 INGB 0003 9305 93 
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t.n.v. Penn. ver. v. Senioren Ambt. Gem. ’s-Gravenhage 

 

Website: https://www.vsag.nl 
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Algemene Ledenvergadering 

op dinsdag 17 maart 
 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 

dinsdag 17 maart en begint om 14.00 uur in de ruimte 

van de VSAG, zaal 1.09 op de eerste etage van Zuid57 

aan de Zuidlarenstraat 57. 

 

De agenda: 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

2. Ingekomen stukken. 

 

3. Mededelingen. 

 

4.  Vaststelling van het verslag van de Algemene 

 Ledenvergadering van dinsdag 26 maart 2019. 

 

5. Bespreking van het jaarverslag van de secretaris over 

 het jaar 2019. 

 

6. Bespreking van het financieel verslag over het jaar 

 2019. 

 

 a. van de kascommissie bestaande uit mevrouw Hoek 

 en de heer Van Amstel. 

 

 b. goedkeuring van het financieel verslag over het jaar 

 2019 van de penningmeester. 
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7. Verkiezing van de kascommissie voor het jaar 2020.  

  

 De heer Van Amstel blijft lid.  

 Aan de beurt van aftreden is mevrouw Hoek.  

 Reservelid de heer Van der Linden schuift door als lid. 

 

 Als gevolg daarvan moet een nieuw reservelid worden 

 benoemd. Leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit 

 bij het bestuur kenbaar maken of zich hiervoor tijdens de 

 Algemene Ledenvergadering beschikbaar stellen. 

 

8. Vaststelling van de begroting voor het jaar 2020. 

 

9.  Bestuursverkiezing 

 

 Volgens rooster treden voorzitter Leo Draisma, 

 penningmeester/ledenadministrateur Ed de Kleijn en 

 plaatsvervangend penningmeester Piet Grimme terug. Zij 

 stellen zich herkiesbaar. 

 

 Het bestuur stelt voor mevrouw Cobi Bult te benoemen als 

 bestuurslid. 

 

10.  Toelichting op de activiteiten en evenementen in 2020. 

 

11. Rondvraag. 

 

12. Sluiting 

 



 5 5 

 

Verslag Algemene 

Ledenvergadering 2019 
 
(agendapunt 4) 
 

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 26 maart 2019 in 

zaal 1.09 van Zuid57 aan de Zuidlarenstraat 57, aanvang 

14.00 uur.  

 

Aanwezig zijn het bestuur (Leo Draisma, voorzitter, Ed de 

Kleijn, penningmeester, Piet Grimme, plaatsvervangend 

penningmeester, Leny Loke, secretaris, Cees Kloet en Stef de 

Niet, bestuursleden) en 48 leden.  

 

Acht leden zijn met kennisgeving afwezig. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 

hartelijk welkom. 

 

Vervolgens verzoekt hij iedereen op te staan en noemt hij de 

namen van de 41 leden die in 2018 zijn overleden. Er worden 

enige ogenblikken stilte gehouden om hen te gedenken.  

 

2. Ingekomen stukken 

 

Brief van de kascontrolecommissie van 19 maart 2018  

(te behandelen bij punt 6). 
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3. Mededelingen 

 

De voorzitter meldt dat het bestuur gaat optreden tegen leden die zich 

discriminerend of zogenaamd grappig uitlaten over mensen met een 

bepaalde huidskleur. Aanleiding is de klacht van een lid over de 

opmerking 'Den Haag, mooie stad met al die bruinen', die tijdens een 

bustocht werd gemaakt. Dit lid vroeg het bestuur met concrete 

maatregelen hiertegen in actie te komen. "We zeggen nee tegen 

uitingen, in welke vorm dan ook, die discriminerend zijn of als 

kwetsend worden ervaren." 

 

Naar aanleiding van de klacht heeft het bestuur besloten in 

voorkomende gevallen onmiddellijk op te treden met het dringende 

verzoek aan het betrokken lid dergelijke opmerkingen niet meer te 

maken.  

 

Een lid dat zich na deze mondelinge terechtwijzing weer discriminerend 

of kwetsend uitlaat, wordt hier schriftelijk en formeel op aangesproken. 

Daarbij wordt gewaarschuwd dat bij een verdere herhaling opzegging 

van het lidmaatschap door het bestuur mogelijk is. Artikel 6 van de 

statuten van de VSAG geeft het bestuur deze bevoegdheid: 'leden 

mogen de belangen van de vereniging niet schaden'. 

 

Het bestuur heeft er bij het reisbureau dat veel tochten, excursies e.d. 

voor de VSAG organiseert, op aangedrongen bij het inschakelen van 

een andere partij aan te geven dat discriminerende opmerkingen van 

een gids of een chauffeur niet worden getolereerd. Het reisbureau 

vindt wat er is gebeurd eveneens volstrekt onaanvaardbaar en heeft 

dit bij het busbedrijf aan de orde gesteld.”  

 

De voorzitter zegt te hopen dat met deze maatregelen afdoende op het 

incident is gereageerd. Hij doet een beroep op de leden zich te 

onthouden van opmerkingen die op zijn minst in strijd met het fatsoen 

en in het ergste geval in strijd met artikel 1 van de Grondwet zijn.  
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4. Vaststelling van het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering van dinsdag 28 maart 2018 

 

Dit verslag - vermeld op de bladzijden 5 tot en met 9 van het 

jaarverslag - wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

 

5. Bespreking van het jaarverslag van de secretaris  

over 2018  

 

Dit verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. Het is te vinden 

op de bladzijden 10 tot en met 36 van het jaarverslagboekje. Het 

verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank en 

applaus aan de secretaris. 

 

6. Bespreking van het financieel verslag over 2018  

(pagina 37 en 38 van het Jaarverslag) 

 

a.  Brief van de kascommissie bestaande uit de heer Ton van der 

Linden en mevrouw Wil Hoek. 

b. Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester. 

 

De kascommissie – bij monde van de heer Van der Linden – verzoekt 

de vergadering aan de penningmeester decharge te verlenen voor de 

uitgevoerde werkzaamheden over het boekjaar 2018 en het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord. 

 

De heer Van Amstel vraagt hoeveel het jubileum in 2018 heeft gekost. 

De heer Grimme antwoordt dat dit ongeveer € 20.000,-- was, waarvan 

€ 10.000,-- door de gemeente is bijgedragen. 
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7. Verkiezing kascommissie voor het jaar 2019 

 

De heer Van der Linden moet statutair als lid terugtreden. De 

voorzitter dankt hem voor zijn inzet. De vergadering sluit zich hierbij 

aan met applaus. 

 

Mevrouw Hoek blijft lid. De heer Van Amstel schuift door van reservelid 

naar lid. 

De heer Van der Linden stelt zich beschikbaar als reservelid. Ook 

hiervoor laat de vergadering applaus horen. 

 

8. Vaststellen van de begroting voor het jaar 2019 

(pagina 39 van het Jaarverslag) 

 

Onder het kopje uitgaven wordt bij 'jubileum 40 jaar' toegevoegd 

'jubileum 45 jaar', omdat in 2019 daarvoor € 2.500,-- wordt 

gereserveerd. 

De begroting wordt verder ongewijzigd goedgekeurd met dank aan 

beide penningmeesters. 

 

9. Bestuursverkiezing 

 

Bestuurslid Stef de Niet treedt af vanwege zijn verhuizing naar Rhenen. 

De voorzitter dankt hem voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar. Vooral 

het jubileumfeest werd dankzij hem een groots festijn. Het bestuur en 

de VSAG zullen hem node missen. 

Stef dankt de voorzitter voor zijn woorden en zegt dat ook hij de VSAG 

zal missen. 

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering kunnen de leden 

persoonlijk afscheid van hem nemen. 
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10. Toelichting op de voorgenomen activiteiten en 

evenementen in 2019 

 

De voorzitter noemt de activiteiten voor het komend jaar: de 

maandelijkse fietstochten op elke tweede zaterdag, de wandeling door 

Oud Rijswijk op 12 april, de herdenkingen op 4 mei in het stadhuis en 

op het Trekvlietplein, de lentetocht op 7 mei vanuit Delft naar de Van 

Nellefabriek in Rotterdam. Een zomertocht op 16 juli, als extraatje 

vanwege het niet doorgaan van de meerdaagse reis. In dat kader is er 

ook een busreis naar de grote jaarmarkt in Lille op 31 augustus.  

 

Voor de buitendag op 13 augustus wordt aan een iets andere invulling 

gedacht. Dat geldt ook voor het eindejaarsfeest op 17 december. 

Vanuit de vergadering worden de Bijhorst en Vlietzigt als suggestie 

gedaan. Ook de tweede verdieping van Bleyenberg komt daarbij. 

 

11. Rondvraag 

 

Mevrouw Graat vraagt hoe het staat met het probleem van de 

donderdaggroepen aquagym, waar de instructeur geen les meer geeft. 

De voorzitter zegt dat dit de aandacht van het bestuur heeft en 

hopelijk spoedig zal worden opgelost. 

 

12. Sluiting. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.00 uur 

de vergadering met de uitnodiging met een drankje en een hapje 

afscheid te nemen van Stef de Niet en na een drankje gezamenlijk te 

genieten van het theaterstuk 'Elke Week', gespeeld door Antoinette 

van der Velden en John Schneider van theatergroep Vrij. Een komedie 

over een volkse dame die op een bankje in het park wordt benaderd 

door een onbekende man met een bekakt accent. 
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Jaarverslag secretaris 
(agendapunt 5) 

 

INLEIDING 

 

Hoe is het de VSAG in 2019 vergaan? Hebben de activiteiten  

voldoende belangstelling getrokken en hoe was de waardering 

van de deelnemers?  

 

Met tevredenheid kan op 2019 worden teruggekeken. 

Gemiddeld waren er elke maand twee activiteiten. Het 

overzicht in dit jaarverslag geeft daar een volledig beeld van. 

Vermeldenswaard zijn onder andere: 

 

 het bezoek aan de studio van RTV Discus met een 

rechtstreekse tv-uitzending over de VSAG 

 de Wintertocht naar het Mosterd Museum in Doesburg 

en de Elterberg in Duitsland 

 de wandeling met een gids door Oud-Rijswijk 

 de Lentetocht per boot van Delft naar het Museum 

Overschie en vandaar naar de Van Nellefabriek in 

Rotterdam 

 de wandeling met een boswachter door het 

Westduinpark 

 de Zomertocht naar de BroekerVeiling 

 het bezoek aan het Buitenmuseum in Den Haag met 

een rondleiding door onder andere VSAG-lid Rob 

Wubbels 

 de Herfsttocht naar het Vlasserij-Suikermuseum in 

Klundert en de Basiliek in Oudenbosch 

 de eindejaarsviering 
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Voor de Bayerische seniorendag in Kalkar die in oktober zou worden 

gehouden was er in tegenstelling tot wat was verwacht nauwelijks 

belangstelling.  

 

Onvoldoende belangstelling was er al eerder voor de meerdaagse reis. 

Kennelijk gaan leden liever niet vijf dagen van huis. Mogelijk zijn ook 

de kosten bezwaarlijk. Begin 2019 werd daarom besloten met de 

meerdaagse reis te stoppen. 

 

Ook voor de Buitendag was de belangstelling teruggelopen. Het was 

zelfs de vraag of daar nog mee door kon worden gegaan. Om het tij te 

keren is in het verslagjaar de Buitendag met linedance, een barbecue 

in plaats van de traditionele Oosterse maaltijd en een schepijsje uit een 

ijscokar in een nieuw jasje gestoken. Met succes. De belangstelling 

was erg groot en de reacties waren zeer positief. 

 

Onheus                                                                                       

Het bezoek aan de brocante in Lille had een vervelend slot doordat de 

bus door een storing pas veel later naar Den Haag terug kon rijden. 

Helaas werden enkele bestuursleden daarop onheus aangesproken. De 

voorzitter nam hiervan in zijn voorwoord in het Journaal nadrukkelijk 

afstand. 

 

Eveneens in zijn voorwoord en tevens bij het begin van de algemene 

ledenvergadering distantieerde de voorzitter zich ook van kwetsende 

opmerkingen over 'die bruinen' die tijdens een dagtocht in de bus zijn 

gemaakt. De voorzitter kondigde aan dat bij herhaling sancties tegen 

het betreffende lid mogelijk zijn, zoals beëindiging van het 

lidmaatschap. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering werd afscheid genomen van 

bestuurslid Stef de Niet. Hij trad terug in verband met zijn verhuizing 

naar Rhenen. In zijn afscheidspraatje noemde hij de viering van het 



 12 12 

40-jarig bestaan van de VSAG in 2018 het hoogtepunt van zijn 

bestuursperiode.  

 

Cobi Bult was bereid zich als aspirant bestuurslid beschikbaar te 

stellen. Het bestuur stelt de deelnemers aan de komende Algemene 

Ledenvergadering op 17 maart voor haar tot bestuurslid te benoemen. 

 

Oud-bestuurslid Louis van der Wal overleed op 22 juli op 71-jarige 

leeftijd. Ook was hij bestuurslid en contactpersoon van de afdeling 

Watergym. 

 

Begin 2019 werd de nieuwe huisstijl van de VSAG ingevoerd. In het 

kader daarvan kreeg het Journaal een nieuwe omslag. De aangepaste 

huisstijl was tevens de basis voor de vormgeving van de vernieuwde 

website. Het briefpapier kreeg eveneens een ander uiterlijk.  

 

Voor het eerst was het Jaarverslag niet uitsluitend in een zeer beperkte 

oplage tijdens de algemene ledenvergadering beschikbaar, maar werd 

het naar alle leden gezonden. 

 

Afdelingen                                                                                    

In het Jaarverslag is er zoals altijd ook ruime aandacht voor het wel en 

wee van de afdelingen van de VSAG. Uit de overzichten over 2019 

blijkt dat er bij de meeste afdelingen plaats is voor nieuwe leden. Soms 

is de komst van nieuwe deelnemers noodzakelijk om te voorkomen dat 

de ondergrens van het ledental wordt bereikt. 

 

Vrijwilligers zijn voor de VSAG onmisbaar. Wij zijn hen grote dank 

verschuldigd en hopen dat zij zich willen blijven inzetten. Een van hen, 

Jos Beijer, trok zich na een groot aantal jaren als gastvrouw terug. 

Tijdens de algemene ledenvergadering waren er voor haar 

dankwoorden en bloemen.  
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Van vitaal belang voor de VSAG was eveneens de betrokkenheid van 

de gemeentesecretaris van Den Haag. De financiële ondersteuning van 

de Bestuursdienst van de gemeente in de persoon van Trudy Loeffen 

en Rob Molle was wederom van grote betekenis. Ook de 

werkzaamheden van de drukkerij en de postkamer van het Intern 

Dienstencentrum bij het vervaardigen en verzenden van het drukwerk 

van de VSAG onderstrepen de respectvolle wijze waarop de gemeente 

Den Haag de vroegere medewerkers tegemoet treedt. 

 

Op 1 januari 2019 telde de VSAG 1262 leden. In het verslagjaar 

overleden 23 leden en zegden 242 leden om uiteenlopende redenen 

hun lidmaatschap op. Daar stond de komst van 207 nieuwe leden 

tegenover. Op 31 december 2019 waren er derhalve 1204 leden. 
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Evenementen in 2019 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE  

Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie 

op 8 januari zegt 

voorzitter Leo 

Draisma het 

bijzonder te 

vinden dat de 

VSAG al zoveel 

jaar een grote 

vereniging is. Aan de reden waarom de VSAG in 1978 is 

opgericht is nog niets veranderd. "Wel verandert de manier 

waarop senioren hun vrije tijd besteden. De VSAG moet daar 

met het oog op de toekomst op inspelen." 

 

RTV DISCUS 

Bij het bezoek aan de studio van RTV Discus op 22 februari is 

er een rechtstreekse tv-uitzending over de VSAG met een 

gesprek 

tussen 

presentator 

Joop 

Schouten en 

voorzitter Leo 

Draisma. 

Enkele leden 

van de VSAG 

staan achter 

de camera.  
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MOSTERD 

Tijdens het bezoek 

aan het Mosterd 

Museum in Doesburg 

op 5 maart wordt 

uitgelegd hoe 

mosterd wordt 

gemaakt. Na de 

lunch in Zeddam is 

er een rondrit via Montferland naar de Elterberg in Duitsland. In Tout 

le Monde in Pijnacker is er een afsluitend diner. 

 

DUAAL GEMEENTEBESTUUR 

De invoering van het duaal gemeentebestuur is 

op 12 maart in de raadzaal in het stadhuis van 

Den Haag het onderwerp van een lezing door 

VSAG-lid Hans Lingen, die vroeger 

plaatsvervangend griffier van de Haagse 

gemeenteraad was. "Het was geen 

verslechtering, maar de overgang was voor de 

wethouders een enorme cultuurschok." 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Tijdens de algemene 

ledenvergadering op 

26 maart zegt 

voorzitter Leo 

Draisma dat het 

bestuur gaat 

optreden tegen 

discriminerende 

uitlatingen als die 

door leden worden gemaakt.  
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Nadat de jaarverslagen en de begroting zijn goedgekeurd wordt 

afscheid genomen van bestuurslid Stef de Niet. Dankwoorden en 

bloemen zijn er ook voor Jos Beijer, die na 20 jaar als gastvrouw is 

gestopt. Als afsluiting speelt theatergroep Vrij de komedie 'Elke week'. 

 

OUD-RIJSWIJK 

De 'liefdesvilla' van Willem III, de toren 

van de Oude Kerk die niet naast maar in 

de kerk staat, de prinsenroute van Den 

Haag naar Delft en de stallen van prins 

Maurits vlakbij de woning van zijn liefje 

Margaretha van Mechelen. Deze en 

andere onderwerpen komen op 12 april 

aan de orde tijdens een wandeling door 

Oud-Rijswijk. Gids is Hans van Rossum, 

ooit wethouder van Rijswijk en voorzitter van de Historische Vereniging 

Rijswijk. 

 

HERDENKING 

"Die vreselijke jaren mogen wij nooit 

vergeten". Dat zegt burgemeester 

Krikke op 4 mei in het stadhuis bij de 

herdenking van de ambtenaren van 

de gemeente die in de Tweede 

Wereldoorlog om het leven zijn 

gekomen. Na de burgemeester 

leggen namens de VSAG voorzitter 

Leo Draisma en penningmeester Ed de Kleijn een krans bij het 

monument op het politiek terras.  

 

Op het Trekvlietplein worden de omgekomen ambtenaren eveneens 

herdacht. Wethouder Van Asten: "De herinnering aan de duistere jaren 

van de Tweede Wereldoorlog mag ons licht niet dimmen." 
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LENTETOCHT 

De Lentetocht gaat op 7 mei per boot van Delft naar het Museum Oud 

Overschie, waar ze koffie of thee met een 'Overschies kontje' krijgen. 

Daarna wordt naar de fabriek van Van Nelle in Rotterdam gevaren. 

Daar is er een 

rondleiding, gevolgd 

door een lunch. De 

vaartocht terug 

naar Delft gaat via 

de Delfshaven. Aan 

boord is het gezellig 

met een glas wijn. 

 

iZi-WONING 

Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen door technische snufjes. 

Leden van de VSAG nemen op 11, 19 en 29 juni een kijkje 

in een iZi-appartement aan de Steenhouwersgaarde. Ze 

zien Tessa, een robot die ouderen herinnert aan het 

innemen van medicijnen en afspraken. Een bewegende en 

miauwende robotkat kan als een gezelschapsdier dienst 

doen en sensoren houden het leefpatroon van ouderen in 

de gaten.  

 

WESTDUINPARK 

Leden van de VSAG maken met 

een boswachter en mooi weer op 

18 juni een wandeling door het 

Westduinpark, een beschermd 

groengebied tussen het 

zuiderstrand van Scheveningen 

en Kijkduin. Het is een mooie 

maar door het zand een vermoeiende wandeling. De Schotse 

Hooglanders die er vrij rondlopen, laten zich niet zien.  
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ZOMERTOCHT 

De zomertocht op 16 juli naar het Museum 

BroekerVeiling in Broek op Langedijk is een 

succes. De 36 deelnemers genieten van een 

rondvaart langs de eilandjes waarop nog steeds 

allerlei soorten groenten worden geteeld. In de 

oudste doorvaartveiling ter wereld kunnen ze 

zelf de historische veilingklok bedienen. Een van 

hen is tijdens het oefenen wel erg enthousiast 

en 'koopt' daardoor een partij van 65 kilo uien 

tegen een veel te hoge prijs. 

 

BUITENDAG 

De Buitendag in en buiten het 

clubgebouw van de sv Erasmus 

aan de Erasmusweg trekt op 13 

augustus met linedance, een 

barbecue in plaats van de 

Oosterse maaltijd en een ijsje uit 

een ijscokar ruim 50 deelnemers. 

Dat zijn er heel wat meer dan de 

laatste twee jaar. De reacties zijn enthousiast.  

 

Na de lunch is het prima weer en 

zitten veel deelnemers buiten op het 

terras. Ook is het weer druk op de jeu 

de boules banen. Binnen zijn er allerlei 

activiteiten. Zo wordt gesjoeld, 

geklaverjast en rummikub gespeeld en 

is er een bingo. De Buitendag wordt 

afgesloten met een barbecue en een 

ijsje in vele smaken uit een ijscokar.  
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SIBERIË 

Rob Lubbersen vertelt op 20 

augustus in de ruimte van de 

VSAG over zijn treinreis van 

bijna 9.300 kilometer met de 

Trans-Siberië Expres van 

Moskou naar Vladivostok. 

Siberië is een land van 

permafrost, bossen, steppes 

en woestijn, maar het meest bekend als strafkamp. In de loop der 

eeuwen zijn miljoenen mensen voor een 'heropvoeding' naar een 

strafkamp verbannen.  

 

BROCANTE 

Het bezoek aan de brocante in Lille in Frankrijk op 31 augustus heeft 

een vervelend slot. Door een hydraulische storing aan de bus moet de 

chauffeur erg lang 

op een monteur 

wachten. Het 

zorgt bij een paar 

deelnemers voor 

irritatie in de 

richting van enkele 

bestuursleden. De 

bus vertrekt drie uur later dan de bedoeling is.  

 

COMPOSIETEN 

Op Ypenburg bundelen enkele hightech bedrijven, Promolding, 

Airborne, GTM Advanced Structures en KVE Composites, hun kennis op 

gebied van composieten. Dat zijn vezels met hars. Ze zijn licht en zeer 

sterk en worden steeds meer in plaats van traditionele materialen 

toegepast. Ruim 30 leden van de VSAG krijgen op 10 september een 

toelichting. Fotograferen is verboden.  
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De rondleiding begint in 

de Airborne Digital 

Factory for Composites 

aan de Laan van 

Ypenburg, waar 

vroeger de 

vliegtuigfabriek van 

Fokker was gevestigd. 

Een van de initiatieven 

na de sluiting van 

Fokker was het 

verplaatsen van het Innovatie Centrum, later Syntens geheten, naar 

Ypenburg. Paul Asselberg die daar heeft gewerkt, vertelt over de hulp 

van het Innovatie Centrum bij het opzetten van een Composite Valley 

op Ypenburg. Daarna wordt een kijkje genomen bij Promolding en KVE 

Composites. 

 

BUITENMUSEUM 

Den Haag was in de 

Gouden Eeuw een 

belangrijke schildersstad. 

Aan de Dunne Bierkade 

woonden en werkten in 

die tijd beroemde 

schilders zoals Paulus 

Potter, Jan van Goyen en 

Jan Steen.  

 

Leden van de VSAG 

bezoeken op 1 oktober de huizen van deze Hollandse Meesters, die het 

Buitenmuseum aan de Dunne Bierkade vormen. Met bijna 40 

deelnemers is de belangstelling erg groot. De rondleidingen door onder 

meer VSAG-lid Rob Wubbels zijn zeer geslaagd.  
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BINGO 

Met bijna 40 deelnemers 

wordt de paasbingo op 16 

april druk bezocht. Rinus 

en Agnes Kok winnen de 

drie prijzen van de eerste 

ronde. In de pauze neemt 

het merendeel van de 

deelnemers een glaasje 

advocaat met slagroom. 

 

Voor de najaarsbingo op 24 

september is de ruimte van de 

VSAG met zo’n 45 leden aardig 

vol. Na de koffie of thee met een 

bonbon worden voor en na de 

pauze twee rondes gespeeld. De 

laatste ronde is gratis. De eerste 

prijzen worden gewonnen door 

de dames De Kleijn, Janssen, Velthuizen en Middelburg en de heer 

Haak.  

  

Het is met 55 deelnemers gezellig druk tijdens de sinterklaasbingo op 

26 november in de ruimte 

van de VSAG. Na een kop 

koffie of thee met een 

stukje banket- of 

speculaasstaaf draaien Bert 

Jordense en Pim Beijer als 

vanouds de vier rondes. 

Winaars van de eerste 

prijzen zijn Eric Haak, Piet 

Henderiks, Wil Hoek en Cees Kloet. 
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FIETSEN 

Het fietsseizoen moet op 9 maart worden geopend, maar dat gaat 

wegens de zeer harde wind en de vele regen die wordt verwacht niet 

door. De fietstocht op 13 april naar De Wollebrand gaat wel door. Deze 

keer is het prima fietsweer. 

 

De fietstocht van 11 mei gaat naar het 

natuurgebied Delftse Hout. Coördinator 

Ton van der Linden is er wegens een 

aanstaande heupoperatie niet bij en 

wordt tijdelijk vervangen door Cobi 

Bult. Op het terras van de Schaapskooi 

is er koffie.  

 

Voor de fietstocht naar Katwijk 

op 15 juni is regenkleding nodig. 

Vertrokken wordt vanaf de 

Scheveningse gevangenis. Bij de 

koffieshop tegenover Duinrel kan 

de regenkleding uit. Na de lunch 

in Katwijk wordt door de duinen 

terug naar Meijendel gefietst, 

waar in restaurant 'Onder de Watertoren' voor een kopje thee wordt 

gestopt. 

 

Geitenboerderij 't Geertje in Zoeterwoude 

is de bestemming van de fietstocht op 13 

juli. De tocht wordt gekenmerkt door 

regen en lekke banden. Vertrokken wordt 

aan de achterkant van het station 

Hollands Spoor. Op de terugweg komt bij 

het sluisje van Leidschendam de zon 

weer terug. 
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Bij het vertrek vanaf de ANWB op 

10 augustus naar de Burcht in 

Leiden regent het pijpenstelen. 

Een deelneemster bedenkt zich 

en gaat naar huis. Met de 

stormachtige wind in de rug 

vertrekken de overige 

deelnemers. In Voorschoten 

wordt koffie gedronken en gezien 

het weer besloten terug te gaan. 

In het THEElokaal in de Weimarstraat is er een lunch.  

 

De deelnemers aan de fietstocht 

op 14 september rijden met 

prachtig weer via Wateringen en 

stadsboerderij 'Op den Dijk' 

naar ’t Woudt voor de koffie. De 

kerk is wegens Monumentendag 

open en wordt uitgebreid 

bekeken. Ook de molen 

Groeneveld wordt bezocht. 

 

Door het sombere weer is de belangstelling voor de laatste fietstocht 

van het jaar op 12 oktober erg gering. Een deelnemer haakt bij het 

vertrekpunt in de Toon Dupuisstraat alsnog af. Met Ton van der Linden 

fietst slechts een 

deelneemster die nog 

net op tijd komt 

voordat ook hij naar 

huis gaat, naar het 

natuurgebied Delftse 

Hout. 
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HERFSTTOCHT  

De herfsttocht op 22 oktober gaat 

met zo'n 50 deelnemers vanaf het 

opstappunt op de Prinsessegracht 

eerst naar het Vlasserij-

Suikermuseum in Klundert. In het 

museum krijgen de 51 deelnemers 

uitleg over de teelt en de 

verwerking van vlas en over de 

productie van suiker uit suikerbieten in het boerenlandschap van West-

Brabant.  

 

Na de lunch wordt naar 

Oudenbosch gereden voor een 

bezoek aan de in 1880 in 

gebruik genomen Basiliek, in 

een schaal van 1 op 16 een 

kopie van de Sint Pieter in 

Rome. De geslaagde dag wordt 

afgesloten met een diner in 

restaurant Tout le Monde in Pijnacker. 

 

INSTUIF 

De Instuif op 29 oktober in de 

ruimte van de VSAG staat in het 

teken van het voormalige 

stadhuis aan het Burgemeester 

de Monchyplein. Bij de sloop in 

1995, toen het nieuwe stadhuis 

aan het Spui klaar was, werd 

een film over het gebouw 

gemaakt met de titel 'Het steen 

zucht'. De film roept veel nostalgische herinneringen op.  
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Dat geldt ook voor een 

andere film over het Den 

Haag van vroeger, die 

tijdens het geanimeerde 

samenzijn waarbij allerlei 

hapjes en drankjes worden 

gepresenteerd, wordt 

vertoond. Onder meer de 

Dierentuin, de Cineac, Maison Krul, Seinpost, de oude pier, de 

boulevard en het strand met de badkleding uit die tijd komen voorbij. 

 

EINDEJAARSVIERING 

De eindejaarsviering wordt op 17 december 

gehouden in brasserie 'Bijna Thuis' in het Park 

Overvoorde in Rijswijk. Met bijna 80 deelnemers 

is de belangstelling zeer groot. Vanaf 16.00 uur 

worden de deelnemers ontvangen en door 

voorzitter Leo Draisma met een kerstmuts op 

("hoe ouder hoe gekker") verwelkomd. Een van 

de gasten is Cor Krijgsman die jarig is en 99 jaar 

is geworden. Voor hem wordt gezongen. 

 

Na een 

geanimeerd 

samenzijn 

wordt voor 

het diner aan 

tafel gegaan.  

Vooral 

tomatensoep, 

schnitzel, 

diamanthaas 

en kabeljauw zijn in trek. Als toetje is er voor iedereen ijs. 
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Afdelingen in 2019 
 

BEELDHOUWEN: 
 

Frank Durand 

stopt er na  

de zomer mee 
 

Na de zomervakantie gaat 

Frank Durand niet verder 

met de afdeling beeldhouwen voor leden van de VSAG. Hij 

stopt ermee om meer van zijn vrijheid te kunnen genieten. 

 

In zijn atelier aan de Oosterpark 3 heeft in 2019 tot ieders 

tevredenheid een kleine groep van 6 dames enthousiast 

gebeeldhouwd. Gehoopt werd dat enkele nieuwe deelnemers 

zich zouden aanmelden, maar dit is helaas niet gebeurd.  

 

Daardoor was het op de donderdagochtenden rustig en 

werden in een gezellige sfeer onder begeleiding van Frank 

Durand leuke en mooie beeldjes 

van verschillende soorten steen 

gemaakt. Dat kan nog tot de 

zomer, elke 2 weken op donderdag 

van 9.30 tot 13.00 uur.  

 

Frank Durand is bereikbaar via    

tel. 06 - 526 515 30, 

frank@debeeldhouwwerkplaats.nl. 

De kosten zijn € 15,-- per keer. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ALV 
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BILJARTEN: 
 

viering van 

40-jarig 

jubileum 
 

De afdeling Biljarten bestond 

in 2019 40 jaar. De vraag aan 

leden hoe dit jubileum zou 

moeten worden gevierd 

mondde uit in meer 

problemen dan oplossingen. 

Uiteindelijk werd besloten een 

extra biljartdag in het 

biljartcentrum Samonda te 

organiseren. 

 

Om dit jaar weer twee keer bij Samonda te kunnen biljarten moest 

gezien de stijging van diverse kosten worden besloten per 1 januari de 

contributie met € 1,-- tot € 7,-- per maand te verhogen. Helaas werd 

deze verhoging teniet gedaan door het onverwachte vertrek van drie 

leden.  

 

Om de financiële aderlating die daarvan het gevolg is te kunnen 

oplossen, is de komst van een aantal nieuwe leden van groot belang. 

Als een of nog meer leden vertrekken wordt de situatie precair.  

 

De afdeling Biljarten speelt maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 

13.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op het biljart in de ruimte van de 

VSAG in Zuid57. Contactpersoon is Frans Kalse, tel. 070 - 394 03 64, 

frans-bep@ziggo.nl. 
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BOWLEN: 
 

plaats op de 

banen voor 

nieuwe leden 
 

In vergelijking met 

2018 is er voor de 

afdeling Bowlen in het 

afgelopen jaar weinig 

veranderd. Wat betreft het aantal leden bleef de teller op 12 staan. Dat 

betekent dat met maximaal vier personen op een baan wordt gespeeld. 

Iedereen kan daardoor voluit bowlen.  

 

Er is plek voor nieuwe leden omdat de groep door ziekte en ouderdom 

nog kleiner dreigt te worden en het voortbestaan in gevaar kan komen. 

Het is mogelijk een keer te komen kijken en mee te spelen. Van 

september tot en met april wordt elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 

16.00 uur gespeeld in het vernieuwde bowlingcentrum 'Lucky's 

Bowling' van Dekker aan 

de Scheglaan 12 in 

Zoetermeer. Een van de 

nieuwigheden is de 

spectaculaire achterwand.  

 

Met een gezamenlijk 

etentje wordt het 

speelseizoen altijd afgesloten.  

 

Contactpersonen zijn Roel Nieuwenkamp, tel. 015 - 369 69 81, 

roelnieuwenkamp@kpnplanet.nl en Dirk Ras, tel. 06 - 279 129 02, 

dirkgreetras1@outlook.com. De kosten zijn € 26,-- per maand. 
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BRIDGE: 
 

niet met  

het mes  

op tafel 
 

Het aantal leden 

is vooral als 

gevolg van  

gezondheidsredenen van 20 naar 16 gedaald. Tegenover het vertrek 

van 5 leden stond de komst van 1 nieuw lid. Het bestuur van de 

bridgeclub vindt deze teruggang jammer. Nieuwe leden zijn daarom 

welkom op woensdag van 12.45 tot 16.00 uur in de ruimte van de 

VSAG in Zuid57. 

 

Bridgen is leuk en kan tot op hoge leeftijd worden gespeeld. Foutjes 

mogen worden gemaakt, want er wordt niet met het mes op tafel 

gespeeld. Bovendien is het een goede hersengymnastiek die de geest 

actief houdt. Los daarvan gaat het ook om de gezelligheid en de 

ontmoeting met oud-collega's. Af en toe is er een extra after-party. De 

bijdrage van € 5,-- per maand is laag, koffie en thee zijn onbeperkt en 

er is in Zuid57 een restaurant. Wie is uitgekeken op klaverjassen en wil 

leren wat bridge is kan vrijblijvend op woensdagmiddag langskomen. 

 

De daling van het aantal leden was volgens voorzitter en 

contactpersoon Ad van Bommel geen belemmering er toch een 

geslaagd bridgejaar van te maken, dat op 18 december in het 

restaurant van Dakota in Zuid57 met de kerstdrive werd afgesloten. 

"Chapeau voor al onze leden", aldus Ad van Bommel. Hij is bereikbaar 

via tel. 070 - 360 11 89, Bridge@vsag.nl.  



 30 30 

HANDWERKEN: 
 

vraagbaak en 

expert zijn 

aanwezig 
 

Het aantal leden van de 

afdeling Handwerken 

schommelt tussen de tien 

en twaalf. Een van de 

leden zit in de zomer in een vakantiehuisje op een bungalowpark, een 

ander lid komt incidenteel. Een lid moest vanwege problemen met haar 

gezondheid afscheid nemen. De jongste leden zijn 37 en 46 jaar. Ze 

zijn Vriend van de VSAG geworden om bij de afdeling allerlei 

handwerktechnieken te leren. Het oudste lid is 90 jaar. 

 

Het wandkleed dat de afdeling Handwerken in 2018 heeft gemaakt, 

was in 2019 het onderwerp van de 

verjaardagskaart. Iedereen heeft er daardoor 

van mee kunnen genieten. 

 

Voorts zijn truien, sjaals, pannenlappen, 

mutsen, babykleertjes, sokken, teckels en 

muizen gebreid 

en gehaakt, 

kaarten en 

geboortetegels 

geborduurd en 

tassen en 

kussens 

gemaakt.  
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In februari maakten alle leden een aantal schaatsmutsen, die door de 

kleindochter van een lid van de 

Schilderclub tijdens de 

IJsdaging in maart in de Uithof 

werden verkocht. De opbrengst 

kwam ten goede aan een 

project van het Rode Kruis voor 

veilige scholen in landen, die 

door natuurrampen worden 

getroffen.  

 

Blikjes                                                                                    

Gonnij, Cobi en Sjaan zijn op vele gebieden voor de leden vraagbaak 

en expert. Gonnij vooral op het gebied van het recyclen van 

materialen. Zij maakt mooie tassen waarin onder meer clipjes van 

drankblikjes, oude spijkerbroeken en oude plastic tassen zijn verwerkt. 

Van lege Nespresso cupjes maakt ze mooie kettingen. Ook gaf zij een 

workshop kettingen maken van papieren kralen. Sjaan is een 

quiltmeester. Zij gaf hierin ook een workshop. Cobi is lerares 

handvaardigheid en 

handwerken geweest. 

Moeilijke (brei)patronen zijn 

voor haar een 'makkie'.  

 

Wie niets om handen heeft 

en ze wel wil gebruiken om 

iets creatiefs te doen, kan 

een keer langs komen bij 

deze gezellige club. Dat kan 

elke maandagmiddag van 

13.00 tot 15.00 uur in de ruimte van de VSAG in Zuid57. 

Contactpersoon is Gonnij Looijen, tel. 070 - 366 03 09, 

c.looyen3@kpnplanet.nl. De kosten zijn € 5,-- per maand. 
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  KEEP FIT: 
 

  fitness onder 

  deskundige 

  begeleiding 
 

Fitness is goed voor iedereen en niet van 

leeftijd afhankelijk. Elke woensdag van 

14.00 tot 15.00 uur zijn leden van de 

afdeling Keep Fit in groepsverband actief 

in de fitnessruimte van het stadhuis aan 

het Spui. Uitsluitend de deelnemers van 

deze groep kunnen op een andere dag of 

tijdstip ook individueel fitnessen.  

 

Contactpersoon Pim Beijer vindt het jammer dat de belangstelling voor 

de groepsbijeenkomst op woensdagmiddag afneemt, hoewel die beter 

is verzorgd dan de bijeenkomsten waar de leden individueel aan de 

slag gaan. Daar werken ze zelf met toestellen, terwijl de 

groepsbijeenkomst onder deskundige leiding staat.  

 

De afdeling Keep Fit eindigde 2019 

met 26 leden, 2 meer dan 

waarmee het jaar werd begonnen. 

Hoewel het ledental stabiel was 

waren er meer mutaties dan in de 

voorgaande jaren met 2 

opzeggingen, 4 langdurige zieken 

en 8 nieuwe leden. De kosten zijn    

€ 20,-- per maand. Pim Beijer is 

bereikbaar via tel. 070 - 367 23 26, s.j.m.beijer@kpnmail.nl. 
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KOERSBAL:  
 

steeds meer 

populair 

bij senioren 
 

Koersbal wordt bij steeds 

meer senioren populair. 

Het is gezellig en het 

zorgt voor de voor 

ouderen zo noodzakelijke 

beweging.  

 

De koersbal, de bowl, 

moet op een baan van 

acht bij twee meter in 

een curve zo dicht 

mogelijk naar een 

kleinere witte bal, de 

jack, worden gerold.  

 

Hoewel volgens contactpersoon Harry Bielefeld (tel. 070 - 345 17 62,      

h.t. bielefeld@hetnet.nl) de afdeling Koersbal het gehele jaar in een 

gezellige sfeer uitstekend heeft gefunctioneerd, is er toch behoefte aan 

nieuwe leden. Een keer komen kijken of meedoen is mogelijk.  

 

Cees Kloet deed dat nadat hij tijdens de Najaarstocht door een lid van 

de afdeling Koersbal was uitgenodigd eens langs te komen in het 

clubgebouw van de sv Erasmus aan de Erasmusweg, waar elke 

maandag van 13.30 tot 15.30 uur wordt gespeeld. Hij beloofde er over 

na te denken.  
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Nadat hij in het Journaal van november een leuk stukje met een foto 

over koersbal had gelezen, besloot hij de stoute schoenen aan te 

trekken en ging hij naar de sv Erasmus. 

"Bij aankomst herkende ik onmiddellijk enkele oud-collega’s van de 

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Het ijs was dus 

snel gebroken. In het kort werd mij uitgelegd dat je koersbal op een 

vlakke vilten mat speelt. Je speelt tegen een andere speler en moet 

proberen 1 van de 4 koersballen in de buurt van een wit balletje te 

laten komen. Dus toch een soort jeu de boules." 

Handigheid                              

De koersbal is niet rond en 

krijgt daardoor bij het 

gooien een effect mee.  

"Nou, daar kwam ik dus 

snel achter", aldus Cees 

Kloet. "Mijn eerste worpen 

waren te hard of gingen uit 

de baan. Maar met de 

nodige uitleg van de 

andere spelers lukte het 

mij uiteindelijk toch enkele 

ballen in de buurt van het 

witte balletje te laten 

komen. Gaandeweg kreeg 

ik er meer handigheid en 

dus ook plezier in."  

De contributie is € 1,50 per 

maand. Cees Kloet: "Ik heb maar gelijk mijn contributie voor dit hele 

jaar betaald." 



 35 35 

SCHILDERCLUB: 
 

"het is een 

mooie vrije 

tijdsbesteding" 
 

Het aantal leden van de 

Schilderclub blijft constant. 

Er zijn er nu 25 waardoor er 

plaats is voor 5 nieuwe 

leden die hun creativiteit op 

het canvasdoek gestalte 

willen geven. De 

Schilderclub is een gezellige vriendenkring zonder wedijver. Het gaat er 

niet om wie het mooiste schilderij of portret maakt. Koudwatervrees is 

dus niet nodig en wellicht komen onvermoede talenten naar boven. 

 

De schilder die het langst lid van de club is en een behoorlijke techniek 

in het fijnschilderen heeft ontwikkeld, zegt de ondersteuning door een 

docent prettig te vinden om de hobby verder te ontwikkelen. Onder de 

mensen blijven is voor dit lid ook belangrijk. Dat geldt eveneens voor 

het oudste lid. "Bovendien vind ik het nog steeds fijn om te leren 

tekenen en schilderen. Het is een mooie vrije tijdsbesteding." 

 

Ideaal                                                                                      

Kenmerkend voor de sfeer in de Schilderclub is ook het commentaar 

van een lid bij wie na haar opleiding LO tekenen en diverse 

vervolgcursussen de schilderspullen 20 jaar in de kast lagen omdat zij 

full time als docent Nederlands werkte. "Na mijn pensionering was dit 

een ideale club om verder met mijn hobby te gaan en al doende met al 

deze bijzondere mensen nog meer ervaring te krijgen. Je doet ideeën 

op die je hier kunt ontwikkelen. Het is geen wedstrijd. Je helpt elkaar." 
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Nog een paar uitspraken van leden: 

 

"Ieder doet zijn eigen werk en kan daarbij advies krijgen. Daarnaast is 

er om de paar weken een ochtend portrettekenen of wordt les 

gegeven in diverse technieken, zoals stillevens, perspectief tekenen en 

aquarelleren. De sfeer is heel ontspannen." 

 

"Na 5 jaar les te hebben gehad kan ik mijn hobby verder ontwikkelen. 

Het is een wekelijks uitje en leuk om samen zo bezig te zijn." 

 

"Gezien het beroep van mijn vader die huisschilder was maar ook 

creatief kon schilderen dacht ik: misschien heb ik iets van hem mee 

gekregen. Vandaar dat ik voor het schilderen heb gekozen." 

 

Vonk                                                                                           

De Schilderclub hoopt dat gezien deze impressies een vonk overslaat. 

Wie wil schilderen, ook als beginneling, kan op maandagmorgen 

langskomen in de ruimte van de VSAG. Daar is de Schilderclub van 

9.00 tot 12.00 uur bijeen. 

 

In 2019 waren er bij de Schilderclub 

talrijke activiteiten. Onder leiding van 

Jan Vos werden in drie groepen de 

beginselen van het perspectieftekenen 

uitgelegd. Met oefeningen werd ervaren 

hoe dat gaat. 

 

Op 3 juni was er een tekenexcursie 

naar de Pluktuin in Naaldwijk. Na de 

ontvangst met koffie met cake 

tekenden de schilders in de tuin 

bloemen of andere onderwerpen. Tot 

slot werd een high tea geserveerd.  
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Enkele malen werd weer portret getekend. 

Trieneke van Epen zorgde voor de modellen 

en begeleidde de portrettekenaars met 

vakkundige raad. 

 

In de herfst maakte een groepje schilders 

een stilleven. Een pompoen, wat appels en 

noten werden op een doek gelegd en met 

verschillende technieken getekend.  

 

De kerstkaart voor 2019 was van de hand van Eildert van de Wijk. De 

kaart werd voor het eerst niet aan de leden van de VSAG gestuurd, 

maar in het Journaal van 

december opgenomen.  

 

Eerbetoon                                

Voor de verjaardagskaart die 

in 2020 wordt verstuurd, is 

als postuum eerbetoon een 

werk van Wim de Haan 

gekozen. 

 

Op maandag 16 december werd in de ruimte van de 

VSAG de jaarlijkse Kerstviering gehouden, weer met 

de dames van de Handwerkclub. Lieke Schonk 

opende de viering met leuke weetjes onder de titel: 

wat is er mis met Kerstmis. Oud-leraar Bert Alberts, 

Carla Vasetti en Jan Vos lazen gedichten en een 

Kerstverhaal voor. Trieneke van Epen zong een 

middeleeuws kerstlied. Vervolgens werd een Indisch 

buffet geserveerd.  

Contactpersoon van de Schilderclub is Jan Vos, tel. 070 - 355 82 81, 

strandvos@ziggo.nl. De kosten zijn € 5,45 per maand. 
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YOGA:  
 

"Waar blijven de heren?", vragen de dames 
 

Momenteel zitten er op de afdeling Yoga geen heren. Daar zouden de 

23 dames graag verandering in willen zien. Contactpersoon Greet 

Hendriks: "Dus heren, schroom niet om eens een proefles bij te 

wonen. Uiteraard zijn dames ook welkom. Neem wat gemakkelijke 

kleding, een handdoek of een dekentje mee en je kunt beginnen. Je 

hoeft niet met een matje te zeulen, want die zijn er op onze locatie. 

Dat is Zorgcentrum Houthaghe aan de Toon Dupuisstraat 10."  

 

Daar worden op maandag en donderdag van 10.30 tot 11.30 uur de 

oefeningen gedaan om de houding en de flexibiliteit van het lichaam te 

verbeteren. Na afloop van de les wordt, geheel vrijblijvend, 

gezamenlijk in het restaurant voor slechts € 1,00 een kopje thee of 

koffie gedronken. 

 

Inlichtingen worden verstrekt door contactpersoon Greet Hendriks:   

tel. 070 - 323 94 15, greethendriks@casema.nl. De kosten zijn € 14,-- 

per maand. 
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WATERGYM: 
 

warm water goed voor spieren en gewrichten 

De afdeling Watergym kreeg in 2019 weinig aanmeldingen, hoewel er 

door opzeggingen, ziekte en overlijden voldoende ruimte voor nieuwe 

leden is. Dat geldt met name voor de tweede groep op 

donderdagmiddag.  

Het is mogelijk onder begeleiding van een ervaren instructeur twee 

proeflessen te volgen in het instructiebad de Escamphof aan de 

Escamplaan 57. Er zijn allerlei oefeningen, dus voor ieder wat wils, die 

goed zijn voor de wat oudere spieren en gewrichten omdat het water 

van de Escamphof warmer is dan in een regulier zwembad.  

De lessen zijn op woensdag van 16.15 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 

17.45 uur, op donderdag van 15.00 tot 15.45 uur en van 15.45 tot 

16.30 uur. Contactpersoon is Yvonne Heemskerk, tel. 06 - 309 003 75, 

yvonne.heemskerk.brunings@gmail.com. De kosten zijn € 18,20 per 

maand.  
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Bestuur in 2019 
 

 

Voorzitter    L.G.J. Draisma 

 

Secretaris:   Mevrouw H.L. Loke 

 

Penningmeester/ 

ledenadministratie: E.F.H. de Kleijn   

 

Plaatsvervangend  

penningmeester:  P. Grimme 

 

Bestuurslid:   C. Kloet 

 

Bestuurslid:   S. de Niet (tot 26 maart 2019) 
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FINANCIEEL VERSLAG 2019 
 (punt 6 van de agenda) 

 

 
 

 

Inkomsten 
 

Subsidie gemeente 
Contributie leden 

Contributie gez. 

Vrienden 
Rente 

Verlies/winst 
 

 
Uitgaven 

Huur Zuid57 

Kosten afdelingen 
Bestuurskosten 

Evenementen 
Administratiekosten 

Representatiekosten 

Public relations 
Kosten en 

reservering jubileum 
Diversen 

 

Uitkomsten 

           2018 

           € 
 

9.366,99 
8.176,66 

     592,75 

  741,00 
 9,47 

W  - 3.620,51 
15.266,36 

 
 

2.164,97 

2.295,20 
     303,03 

  3.794,95 
  2.691,24 

      312,42 

      1.488,00 
2.024,55 

 
192,00 

__________ 
15.266,36 

 

Begroting 

           2019 

          € 
 

8.500,00 
      8.500,00 

600,00 

750,00 
            10,00 

      V      90,00 
18.450,00 

 
 

4.500,00 

       2.500,00 
          350,00 

       4.000,00 
       2.500,00 

400,00 

       1.500,00 
2.500,00 

 
      200,00     

____________ 
18.450,00 

 

Uitkomsten 

           2019 

           € 
 

      10.129,72 
8.097,20 

544,92 

736,00 
0 

 W      -454,62 
      19.053,22 

 
 

4.820,03 

1.259,83 
321,04 

  4.144,34 
2.695,41 

         464,57 

      1.656,00 
        3.500,00 

 
192,00 

      ________  
      19.053,22 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(punt 6 van de agenda) 

 

 
 

 

Activa 
 

Geldmiddelen VSAG 
Gemeente Den Haag 

Diverse vorderingen 

Vooruitbetaalde bedragen  
  34.591,96 

 
Passiva 

 
Te betalen huur Zuid57 

Diverse schulden kort 

Vermogen VSAG 
Vooruit ontvangen bedragen 

Reservering jubileum 
                                                             

  

           2018 

             € 
 

32.137,56 
1.284,47 

9,47 

___593,79 
34.025,29 

 
 

 
 

1,400,94 

32.544,35 
80,00 

0 

 

34.025,29  
 

 
 

 
 

 

           

       2019 

     € 
 

35.214,45 
1.532,42 

 

___711,41 
37,458,28 

 
 

 
 

901,51 

32.998.97 
57,80 

3.500,00 

 

37.458,28 
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BEGROTING 2020 
(Punt 8 van de agenda) 

 
 

 

 
 

Inkomsten 

 
Subsidie gemeente 

Contributie leden 
Contributie gez. 

Vrienden 
Rente 

Verlies/winst                         

 
 

Uitgaven 
 

Huur Zuid57 

Kosten afdelingen 
Bestuurskosten 

Evenementen 
Administratiekosten 

Representatiekosten 
Public relations 

Reservering Jubileum  

Diversen 

Uitkomsten 
      2019 

      € 

 
10.129,72 

8.097,20 
544,92 

736,00 
                             

W    -454,62 

19.053,22 
 

 
 

4.820,03 

1.259,83 
321,04      

  4.144,34 
2.695,41 

        464,57 
     1.656,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

__192,00    
19.053,22 

 

Begroting 
           2019 

          € 

 
8.500,00 

8.500,00 
600,00 

750,00 
   10,00 

V             90,00 

18.450,00 
 

        
 

4.500,00 

       2.500,00 
          350,00 

4.000,00 
       2.500,00 

          400,00 
       1.500,00 

       2.500,00 

     200,00 
18.450,00 

Begroting 
           2020 

          € 

 
9.000,00 

8.500,00 
600,00 

750,00 
    

W  -350,00 

18.500,00 
 

 
     

4.500,00 

       2.500,00 
350,00 

       4.000,00 
       2.500,00 

          450,00 
       1.500,00 

2.500,00 

     200,00 
18.500,00 
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Indien onbestelbaar 

gaarne retourneren naar: 

 

VSAG 

Zuidlarenstraat 57 

zaal 1.09 

2545 VP Den Haag 

 

 

 

 


