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Agenda Algemene 

Ledenvergadering  

dinsdag 29 maart 
 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 

dinsdag 29 maart 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 15 juni 2021. 

 

5.        Bespreking van het jaarverslag 2021 van de secretaris. 

             

6. Bespreking van het financieel verslag over het jaar 

 2021 van de penningmeester. 

 

  a. van de kascommissie bestaande uit de heren  

  Bob van Amstel en Ton van der Linden. 

 

 b. goedkeuring van het financieel verslag over 2021                                    
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7. Verkiezing van de kascommissie voor het jaar 2022.  

 Aan de beurt van aftreden is de heer Bob van Amstel.  

 Reserve lid de heer Krijn de Graaf wordt lid.  

  

 Als gevolg daarvan moet een nieuw reserve lid 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 2022. 

 

9.  Bestuursverkiezing 

 

 Er zijn geen bestuursleden die volgens rooster (driejaarlijks)  

aftreden en/of moeten worden herbenoemd. 

 

Indien leden belangstelling hebben voor een bestuursfunctie 

geldt het volgende: 

 

op grond van artikel 9, lid 4 van de statuten kunnen ten minste 

10 leden een kandidaat voor het bestuur voordragen. De 

voordracht moet 10 werkdagen voor de Algemene 

Ledenvergadering, uiterlijk dinsdag 15 maart, bij het 

secretariaat zijn ontvangen met daarbij een bereidverklaring 

van de kandidaat. 

 

10.  Toelichting op de voorgenomen activiteiten en evenementen in    

2022. 

 

11. Rondvraag. 

 

12. Sluiting 
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Verslag Algemene 

Ledenvergadering 15 juni 2021 
 

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 15 juni 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, plv. penningmeester, 

Leny Loke, secretaris, Cees Kloet en Cobi Bult, bestuursleden) 

en 17 leden. Zeven leden zijn met kennisgeving afwezig. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de 

aanwezigen hartelijk welkom. Hij memoreert dat we vanwege 

de corona sinds de nieuwjaarsreceptie in 2020 voor het eerst 

weer bijeen zijn. De alv in 2020 is tweemaal niet doorgegaan 

en uiteindelijk is het jaarverslag 2019 schriftelijk afgehandeld. 

Ook dit jaar nog kon de alv niet volgens de statuten voor        

1 april plaatsvinden.  

 

De voorzitter noemt deze alv een keerpunt na een lange 

periode waarin het coronavirus ons in volledig in zijn greep 

had en bepaalde wat we wel en vooral wat we niet konden 

doen. ”We kijken terug op dat bewogen jaar 2020 met de 

wetenschap dat er weer licht aan de horizon is, dat we vooruit 

kunnen kijken, plannen kunnen maken en activiteiten kunnen 

organiseren. De VSAG komt weer tot leven. Vandaag 

beginnen we daarmee.”  

 

Vervolgens verzoekt de voorzitter iedereen op te staan en 

noemt hij de 47 namen van de in 2020 overleden leden voor, 

maar ook de 24 namen van de leden die in 2019 zijn  
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overleden. De 9 leden die tot nu toe dit jaar zijn overleden worden 

eveneens genoemd. Alle overleden leden worden staande met enige 

ogenblikken stilte herdacht.  

 

2. Ingekomen stukken 
 

Brief van de kascontrolecommissie van 29 maart 2021.                     

(te behandelen bij punt 5). 

 

3. Mededelingen 
 

De voorzitter meldt dat het bestuur de aanwezigen aansluitend aan de 

vergadering uitnodigt voor een hapje en drankje op het terras van 

Zuid57. 

 

4. Bespreking van het jaarverslag van de secretaris over 2020   
 

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

op de bladzijden 14 tot en met 40 van het Jaarverslag, dat is 

geïntegreerd in het Journaal van april 2021.  

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank 

en applaus aan de secretaris. 

 

5. Bespreking van het financieel verslag over 2020          

(pagina 41 en 42 van het Jaarverslag) 
 

a.  Brief van de kascommissie bestaande uit mevrouw Joke Hoek 

(waarnemend voor mevrouw Wil Hoek) en de heer Bob van 

Amstel. 

b. Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester. 

 

De kascommissie – bij monde van de heer Bob van Amstel – verzoekt 

de vergadering aan de penningmeester decharge te verlenen voor de 

uitgevoerde werkzaamheden over het boekjaar 2020 en het bestuur 

décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord. 
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De voorzitter meldt dat het een financieel gunstig jaar is geweest, 

mede omdat de gemeente een groot deel van de huur kwijtgescholden 

heeft. De heer Van der Poll dankt het bestuur voor zijn inzet. 

 

6. Verkiezing kascommissie voor het jaar 2021 
 

Mevrouw Wil Hoek moet statutair als lid terugtreden. De voorzitter 

dankt haar voor haar inzet voor de kascommissie. De vergadering sluit 

zich hierbij aan met applaus. 

De heer Bob van Amstel blijft lid. 

De heer Krijn de Graaf stelt zich beschikbaar als reserve lid.  

Ook hiervoor laat de vergadering applaus horen. 

 

7. Vaststellen van de begroting voor het jaar 2021                

(pagina 43 Jaarverslag) 
 

De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan beide 

penningmeesters. 

 

8. Bestuursverkiezing 
 

Secretaris Leny Loke en bestuurslid Cees Kloet treden volgens rooster 

af. Zij stellen zich herkiesbaar.  

De vergadering gaat met applaus met hun herbenoeming akkoord.  

 

Vervolgens heet de voorzitter Cobi Bult formeel welkom als bestuurslid. 

Dat is zij al vanaf 8 september vorig jaar nadat ook in september de 

algemene ledenvergadering niet kon doorgaan en de leden per e-mail 

op het jaarverslag en het voorstel haar tot bestuurslid te benoemen 

konden reageren. Er was geen enkel bezwaar.  

 

Cobi Bult is niet alleen bestuurslid maar ook lid van de afdelingen 

Schilderen, Handwerken, Bridge, Watergym en Yoga. In 2019 en ook 

dit jaar heeft zij bij een aantal fietstochten coördinator Ton van der 

Linden vervangen. “We zijn heel blij met haar”, aldus Leo Draisma. Hij 

onderstreept dat door haar een hangfuchsia te geven.  
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Cobi Bult stelt zich hierna in een praatje voor. Over zichzelf zegt ze: “Ik 

kan als een Noord-Hollandse wel eens doordrammen, maar dan 

gebeurt er ook wat.” In een groot aantal landen heeft zij fietstochten 

gemaakt. Daarna zocht zij iets anders. “Het is goed voor je lijf in 

beweging te blijven.” Ook wijst ze op haar ervaring op het gebied van 

naaldvakken, handvaardigheid en tekenen. 

 

9. Toelichting op de activiteiten en evenementen in 2021 
 

De voorzitter noemt de activiteiten voor het komend jaar op:  

de maandelijkse fietstochten op elke tweede zaterdag, de buitendag 

op  17 augustus, de najaarsbingo op 21 september, de 

najaarsvaartocht op 24 september, de instuif op 26 oktober, de 

sinterklaasbingo op     23 november en de eindejaarsbijeenkomst op 

21 december. 

 

11. Rondvraag 
 

De heer Bielefeld meldt dat de afdeling Koersbal mogelijk na 26 juni 

weer aan de slag kan. Er zijn wel wat leden weggevallen.  

De heer Van Amstel meldt dat dat laatste ook voor de fitness afdeling 

geldt.  

Beiden zullen informatie aanleveren voor het Journaal.  

 

De secretaris dankt redacteur Rien Schilte voor zijn inspanningen om 

ondanks de moeilijke tijd elke maand toch weer een prachtig Journaal 

te maken. Applaus voor Rien Schilte. 

 

12. Sluiting 
 

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

de vergadering en is er ter afsluiting op het terras van Zuid57 een 

hapje en een drankje.  
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 Geen nieuwjaarsreceptie.  

 Uitstel van de Algemene Ledenvergadering.  

 Geen paasbingo.  

 Geen fietstochten in maart en april.  

 Geen herdenking op het Trekvlietplein van de ambtenaren van 

de gemeente die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 

 Geen zomertocht naar Dalfsen en Epe.  

 Geen eindejaarsfeest door de sluiting van de horeca. 

 Afdelingen die maanden stil liggen.  

 

Dat is het beeld van een belangrijk deel van het verenigingsjaar 2021. 

Evenals in 2020 had corona, met name in de eerste helft van het jaar,  

een grote impact op het functioneren van de VSAG. Daarmee werd de 

lijn van het eerste coronajaar doorgetrokken. De fietstocht in mei was 

de eerste activiteit van het jaar.   

 

Herstel                                                                                        

De Algemene Ledenvergadering medio juni was echter de aanzet van 

het herstel van het verenigingsleven met een groot aantal activiteiten:  

 de Buitendag, 

 de lezing over het oplossen van cold cases door een speciaal 

team van de politie in Den Haag,  

 het bezoek aan het Infopunt Scheveningen met een wandeling 

over de nieuwe Noordboulevard en de toelichting in de 

Campus@Sea over het kweken van zeewier,  

 de boottocht over de Nieuwe Maas en de Lek van Rotterdam 

naar Vianen met een groot aantal deelnemers,  

 de vijf fietstochten,  

 de twee bingomiddagen,  

 de Instuif,  

 het bezoek aan de H. Antonius Abtkerk in Scheveningen met 

daarna een wandeling door het oude vissersdorp. 
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Helaas kon het herstel in de tweede helft van het jaar niet met het 

traditionele eindejaarsfeest in december worden afgesloten. In overleg 

met brouwerij De Prael aan het Esperantoplein in Den Haag was het 

diner al van ’s avonds naar ’s middags verplaatst omdat de horeca in  

verband met corona om vijf uur dicht moest. Omdat de horeca later 

helemaal werd gesloten moest de bijeenkomst, net als in 2020, 

worden geschrapt. 

 
Vrijwilligers waren ook in 2021 voor de VSAG onmisbaar. Op allerlei 

fronten waren zij actief en belangrijk. Wij zijn hen veel dank 

verschuldigd.  

 

Dat geldt ook voor onze gastvrouwen. Van twee van hen, Agnes Kok 

en Lenie Zwarts, die vele jaren tijdens de bijeenkomsten in onze 

ruimte in Zuid57 de hapjes en drankjes verzorgden en alles weer 

opruimden, hebben we afscheid genomen. Blij zijn we met Gonny 

Looijen en Anneke Bleijenberg die dit nu doen en op wie we hopelijk 

nog lang mogen rekenen.   

 
Gemeente                                                                                    

Dank is er ook voor de betrokkenheid bij de VSAG van de 

gemeentesecretaris van Den Haag, Ilma Merx. De financiële 

ondersteuning van de Bestuursdienst van de gemeente was wederom 

uiterst belangrijk. Dat geldt eveneens voor de drukkerij en de 

postkamer van het gemeentelijk Intern Dienstencentrum, die het 

drukwerk van de VSAG vervaardigden en verzonden. 

 

Op 1 januari 2021 had de VSAG 1199 leden. In het verslagjaar 

overleden 32 leden en zegden 220 leden om uiteenlopende redenen 

hun lidmaatschap op. Daar stond de komst van 189 nieuwe  leden 

tegenover. Op 31 december 2021 waren er derhalve 1136 leden. 

 

Op de volgende pagina’s een overzicht van de activiteiten in 2021. 
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De eerste fietstocht op zaterdag 8 mei nadat die van maart en april 

door corona niet zijn doorgaan, is erg nat. Regenkleding is niet 

overbodig. Toch is het gezellig druk. Via Kwintsheul wordt naar Delft 

gefietst. Daar is er een koffiepauze met op de achtergrond het 

carillonspel van de Grote Kerk. Aangezien het maar blijft regenen 

wordt de kortste weg terug naar Den Haag genomen. 

 

De herdenking op dinsdag 4 mei van de ambtenaren van de gemeente 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld om het leven 

zijn gekomen, is door corona erg sober. Zo is er bij de 

gedenkmonumenten op het Trekvlietplein geen druk bezochte 

bijeenkomst. Namens de VSAG legt ceremoniemeester Gert-Jan 

Aleman er een bloemstuk. Bij de plaquettes in het stadhuis wordt het 

bloemstuk van de VSAG gelegd door Kevin Verbaas van het Bureau 

Kabinet en Protocol van de gemeente. 

 

Voorzitter Leo Draisma noemt de Algemene Ledenvergadering op 

dinsdag 15 juni een keerpunt nadat de VSAG door corona 

maandenlang heeft stilgelegen. “We komen weer tot leven, kunnen 

weer vooruit kijken, plannen maken en activiteiten organiseren. Het 

enige vooruitzicht dat we hadden was dat er geen vooruitzicht was.” 

Alle jaarstukken worden goedgekeurd. 

 

De fietstocht op zaterdag 12 juni staat in het teken van de kuststrook 

van Kijkduin naar Scheveningen en de nieuwbouw in deze twee 

badplaatsen. Via Ockenburgh wordt naar Kijkduin met zijn grote 

bouwput gefietst en vandaar via het terrein van de vroegere Norfolk 

Line, de haven en de boulevard naar het Centraal Station, de 

Binckhorst, Rijswijk en het Zuiderpark. 

 

Op zaterdag 10 juli gaat de fietstocht via Madestein en Monster naar 

’s-Gravenzande, waar de koffie prima smaakt. Vervolgens wordt naar 

Hoek van Holland gefietst, waar helaas geen boot is te zien. Terug 

gaat het met prima weer langs de kust terug naar Kijkduin. 
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Regen beheerst de Buitendag op dinsdag 17 augustus in het 

clubgebouw van de sv Erasmusweg. Het mag de pret voor de 35 

deelnemers niet drukken. Bij de koffie is er een VSAG-tompouce en 

noemt voorzitter Leo Draisma het een gedenkwaardige dag omdat 

corona een jaar eerder de Buitendag onmogelijk maakte. Leny Loke en 

Piet Grimme zorgen voor de soep. Na de gebruikelijke spelletjes, 

kaarten, sjoelen en bingo is er tot slot een Oosterse maaltijd met een 

ijsje uit de ijskar toe. 

 

Hoewel Indigo in Schipluiden, de vaste pleisterplaats, tijdens de 

fietstocht op zaterdag 14 augustus is gesloten, is er in de buurt toch 

koffie, al dan niet met appeltaart. Doordat een grote rouwstoet over 

de brug rijdt raakt de helft van de fietsers zoek. Als ze elkaar weer 

hebben gevonden rijden ze via de vroegere trambaan van de WSM, de 

spoorbrug en ’t Woudt terug. 

   

Als een misdrijf niet kan worden opgelost wordt het dossier gesloten. 

Later probeert de politie zo’n cold case met een speciaal team toch op 

te lossen. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt Leo Simais van het Team 

Coldcase en Vermiste personen van de Eenheid Den Haag van de 

politie op dinsdag 14 september in de ruimte van de VSAG. Zo wordt in 

de gevangenissen een kalender verspreid met cold cases waarvan de 

daders nog niet zijn opgepakt. “Tips van gedetineerden kunnen helpen 

een zaak op te lossen”, zegt Leo Simais. “Binnen de gevangenismuren 

is er veel kennis over misdrijven die nog niet zijn opgelost.” 

 

Om Scheveningen voor bewoners, ondernemers en toeristen 

aantrekkelijk te maken heeft de gemeente een plan: ‘De Kust Gezond’. 

In het Infopunt Scheveningen naast de pier krijgen leden van de VSAG 

hierover een toelichting. Daarbij gaat het onder andere over de 

vernieuwde Noordboulevard waarover een wandeling wordt gemaakt. 

Daarna wordt met het boulevardtreintje naar de Campus@Sea bij de 

haven gereden. Daar wordt iets verteld over de plannen van North Sea 

Farmers zeewier op zeeboerderijen te kweken. 
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Voor de boottocht op vrijdag 24 september van Rotterdam naar Vianen 

over de Nieuwe Maas en de Lek is de belangstelling erg groot. Er is 

zelfs een wachtlijst. Bijna 50 leden stappen na de busreis vanaf de 

Prinsessegracht aan boord van de ‘Jacqueline’, waar het op het 

bovendek in de zon prima vertoeven is. Behalve koffie met appeltaart 

is er een lunch. 

 

Bij de najaarsbingo op dinsdag 5 oktober in de ruimte van de VSAG is 

het zoals altijd gezellig druk. Piet Grimme zorgt voor de getallen op de 

bingobriefjes, waarmee de prijzen kunnen worden gewonnen. De 

heren Harkema en Van Keppel en de dames Lelieveld en Van Leeuwen 

zijn de gelukkigen. 

 

VSAG-secretaris Leny Loke geeft tijdens de najaarsbingo een bos 

bloemen aan Lenie Zwarts, die afscheid als gastvrouw neemt.            

Een dag eerder krijgt Agnes Kok, eveneens na jarenlange trouwe 

‘dienst’ als gastvrouw, van Leny Loke bloemen tijdens de 

koersbalmiddag in het clubgebouw van de sv Erasmus.  

 

Prima weer is het tijdens de laatste fietstocht op zaterdag 9 oktober. 

Na de start bij het vaste vertrekpunt bij zorgcentrum Houthaghe in de 

Toon Dupuisstraat is er bij de sluis in Leidschendam op het terras aan 

het water een koffiepauze. Daarna wordt naar de Molendriegang 

gefietst. De drie molens bemalen getrapt de Driemanspolder. Het is 

een prachtig gezicht. Via Voorburg en het Zuiderpark wordt weer 

teruggefietst. 

 

Het leven in de jaren vijftig staat centraal tijdens de gezellige Instuif 

op dinsdag 26 oktober in de ruimte van de VSAG. Door corona zijn er 

zo’n dertig leden. Dat is wat minder dan normaal. Daarom zijn er meer 

dan voldoende hapjes en drankjes. Ed de Kleijn vertoont een aantal 

zwart-wit films uit de jaren vijftig, die bij de deelnemers nostalgische 

herinneringen oproepen.  
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VSAG-lid Gerrit Rog begint als Scheveningse jongen van 16 jaar op de 

vissersboot. Hij wordt daarna hoofdschipper bij het baggerbedrijf 

Volker Stevin en kiest, getrouwd en met drie kinderen, uiteindelijk toch 

voor een baan aan de wal. Via de waterbouw in Zeeland belandt hij als 

ambtenaar bij de gemeente Den Haag, waar hij reinigingsinspecteur 

wordt en later milieu inspecteur.  

 

Met zijn Scheveningse achtergrond en kennis van het oude vissersdorp 

leidt hij op dinsdag 16 november, gekleed in het zwarte zondagse 

Scheveningse pak uit 1936, leden van de VSAG door zijn vroegere 

woonplaats. Daarvoor is een bezoek gebracht aan de uit 1927 

daterende H. Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg. Bijzonder is 

het 12 meter brede en 17 meter hoge mozaïek, dat met portretten van 

Scheveningers de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Er zitten twee 

miljoen steentjes in. 

 

Na de rondleiding in de kerk nemen Gerrit Rog en Gerard Breugem die 

Scheveningse werkkleding aan heeft, de deelnemers mee voor een 

wandeling naar de historische restanten van het vissersdorp, zoals de 

hofjes in de Werfstraat en de Ankerstraat en de Oude Kerk in de 

Keizerstraat. Ter afsluiting zijn er hapjes en drankjes in restaurant 

Zarautz in de Prins Willemstraat, 

 

De sinterklaasbingo op dinsdag 23 november in de ruimte van de 

VSAG trekt 28 deelnemers. Mede door de warme chocomel met 

slagroom, banket- en speculaasstaven, pepernoten, drankjes en hapjes 

is het voor de 28 deelnemers een gezellige middag. Ed de Kleijn draait 

met ondersteuning van Leo Draisma de bingo.  

 

De sinterklaasbingo is de laatste activiteit van 2021 omdat het 

eindejaarsfeest met een diner op woensdag 22 december in brouwerij 

De Prael door de totale sluiting van de horeca, een van de 

coronamaatregelen, niet kan doorgaan.  
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Plaats voor nieuwe leden na daling door corona 
 

 

De afdelingen 

in 2021 
 

Corona beheerste een belangrijk deel van 2021 ook de 

afdelingen van de VSAG. Ze hadden in de eerste helft van het 

jaar ernstig te lijden van de coronamaatregelen. Zo konden ze 

niet terecht in de ruimte van de VSAG of de andere locaties 

waar de activiteiten worden gehouden.  

 

Door corona is bij enkele afdelingen het aantal leden teruggelopen. Zo 

had de afdeling Keep Fit op de woensdagmiddag ooit 20 leden, maar 

zijn dat er door de stijgende leeftijd, corona en de dreiging van de 

nieuwe omikron variant nog maar 9. Van hen deden er in de tweede 

helft van het jaar gemiddeld 6 mee. Voor nieuwe leden die tijdens de 

groepslessen aan hun conditie willen werken is er dus plaats. 

 

Doordat de ruimte van de VSAG geruime tijd dicht was kon de afdeling 

Schilderen er niet terecht. Toen dat wel kon waren enkele leden toch 

huiverig weer te beginnen en was de bezetting erg klein. Daardoor 

zegden 8 leden hun lidmaatschap op. Twee jaar geen vaste 

maandagochtend, hun leeftijd of fragiele gezondheid versterkten het 

besluit op te zeggen. 

 

Ook de afdeling Koersbal heeft minder leden. Enkele leden overleden 

of stopten gezien hun hoge leeftijd. Nieuwe leden zijn welkom. Bij de 

afdeling Bridge daalde het aantal leden eveneens. Daar is ook plaats 

voor nieuwkomers. Bij de afdeling Yoga zegden 3 leden op, maar 

meldden zich 2 nieuwe leden. Ondanks veel mutaties kreeg de afdeling 

Watergym wel een flink aantal nieuwe leden. Er zijn er nu 39, die veel 

waardering hebben voor de lessen van Hélène van der Veeke.  
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Vijf biljarters speelden van 

april tot en met december op 

woensdag in de ruimte van 

de VSAG. Van de overige 2 

leden was er een erg 

voorzichtig, de ander 

lichtelijk ziek. Er is een ander 

biljart gekocht. Het oude was 

rijp voor de sloop. Mogelijk 

kunnen in Samona onderlinge 

wedstrijden worden gespeeld 

 

De 8 bowlers konden de 

eerste vier maanden niet 

spelen omdat de 

bowlingbaan in Zoetermeer 

dicht was. Het seizoen 

eindigde geruisloos. In 

september begon het nieuwe 

seizoen, maar ook dat was 

van korte duur omdat de 

baan op 19 december weer 

dicht ging. 

 

De bridgers konden pas op   

2 juni in de ruimte van de 

VSAG de kaarten weer op 

tafel leggen. Door de 

lockdowns is het aantal leden 

gedaald en werd in plaats 

van op vijf nog maar op twee 

of drie tafels gespeeld. Wel 

nog steeds met evenveel 

enthousiasme. 
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De zaal van de VSAG was ook voor 

de afdeling Handwerken lang dicht. 

Tijdens de versoepelingen werd de 

expositie “Honderdduizend bomen 

en een bos van draad” in 

Panorama Mesdag bezocht. Sjaan 

Arkenbout leerde met een 

workshop vilten kerstornamentjes 

maken en Gonny Looyen sieraden 

en kerstkransen met ‘geplette’ Nespresso cupjes. 

 

De fitnessruimte in het stadhuis 

was tot half mei dicht en kon de 

afdeling Keep Fit er niet terecht. In 

juli, toen er weer werd gesport, 

werd afscheid genomen van het 

oudste lid, de 99-jarige Aad 

Hamers, die tot voor kort nog 

actief was. Vanaf 19 december was 

de fitnessruimte door de lockdown 

weer dicht. 

 

Corona speelde de afdeling 

Koersbal parten. Geen 48, maar 

slechts 23 speelmiddagen in de 

kantine van de sv Erasmus waar 

de afdeling pas op 1 juli weer aan 

de slag kon. Een flinke tegenvaller 

voor de leden, die de koersmiddag 

op maandag een gezellig verzetje 

vinden en het leuke contact lang 

moesten missen. Wie met koersbal 

kennis wil maken is welkom. 
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Voor de schilders was 2021 een jaar 

met weinig activiteiten en een kleine 

bezetting. Het jaar begon met een 

gesloten schilderzaal. Wel werden 

via de groepsapp foto’s van werken 

uitgewisseld en vragen gesteld. Na 

de versoepeling gingen enkele leden 

weer aan de slag. In december ging 

de ruimte van de VSAG echter weer 

dicht en verviel ook de jaarlijkse 

kerstviering.   

                                                      

Na het onverwachte vertrek van Zoë 

van der Beek werd Ine Stomps 

vanaf  half maart de nieuwe lerares 

bij de afdeling Yoga. Zij geeft les in 

dru yoga. Door een operatie viel zij 

enkele maanden uit. Brenda Dekker 

verving haar. Door corona en het 

zoeken naar vervangers vielen een 

paar lessen uit. Met 9 actieve leden 

werd 2021 beëindigd. 

 

In juni kon de afdeling Watergym 

pas het water in. Maar kort, want in 

de vakantie ging de Escamphof zes 

weken dicht. In september konden 

de groepen er weer terecht. De 

controle van de QR-code was niet 

prettig. Na een klacht zegde de 

gemeente toe dat de controle zou 

stoppen. Daarna deden zich geen 

problemen voor. Half december 

moest het zwembad weer dicht.  
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FINANCIEEL VERSLAG 2021 
 (punt 6 van de agenda) 

 

 

 
 

 

Inkomsten 

 

Subsidie gemeente 

Contributie leden 

Contributie gez. 

Vrienden 

Verlies/winst 

 

 

Uitgaven 

Huur Zuid57 

Kosten afdelingen 

Bestuurskosten 

Evenementen 

Administratiekosten 

Representatiekosten 

Public relations 

Kosten en 

reservering jubileum 

Diversen 

 

Uitkomsten 

           2020 

           € 

 

     9.245,63 

8.369,23 

    576,00    

708,00 

W- 7.141,48 

11.757,38 

 

 

1.374,68 

1.993,56 

     0 

  529,80 

  1.818,54 

      509,01 

      1.840,00 

3.500,00 

 

       191,79 

11.757,38 

 

Begroting 

           2021 

          € 

 

9.000,00 

      8.500,00 

600,00 

700,00 

_________     

18.800,00 

 

 

4.500,00 

       2.000,00                                                                                                        

350,00 

       4.000,00 

       2.750,00 

500,00 

       1.500,00 

3.000,00 

 

        200,00   

18.800,00 

 

Uitkomsten 

           2021 

           € 

 

        8.335.41 

7.822,51 

513,00 

600,00 

    W  - 288,62 

16.982,30 

 

 

2.920,00 

1.331,41 

304,95 

3.240,43 

2,191,77 

         289,95 

1.512,00     

        5.000,00 

 

        191,79 

16.982,30 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(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 

                                                           

         

 

            2020 

             € 

 

48.101,93 

1.818,58 

 

___739,48 

50.659,99 

 

                                       

 

1.500,00 

1.118,04 

40.140,45 

901,50 

 7.000,00 

50.659,99 

 

 

 

 

 

 

           

      

  2021 

     € 

 

55.992,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.815,57 

 

___490,76 

58.299,27 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

3.387,50 

2.259,60 

40.429,07 

223,10 

12.000,00 

58.299,27 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



27 

BEGROTING 2022 
(Punt 8 van de agenda) 

 

 
 

 

 

 

Inkomsten 

 

Subsidie gemeente 

Contributie leden 

Contributie gez. 

Vrienden 

Verlies/winst                         

 

 

Uitgaven 

 

Huur Zuid57 

Kosten afdelingen 

Bestuurskosten 

Evenementen 

Administratiekosten 

Representatiekosten 

Public relations 

Reservering Jubileum  

Diversen 

Uitkomsten 

      2021 

      € 

 

8.335,41 

7.822,51 

513,00 

600,00 

W –  288,62 

16.982,30 

     

 

 

2.920,00 

1331,41 

304,95    

 3.240,43 

2.191,77 

        289,95  

1.512,00 

5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

__191,79 

16.982,30 

    
 

Begroting 

           2021 

          € 

 

9.000,00 

8.500,00 

600,00 

700,00 

________ 

18.800,00 

 

        

 

4.500,00 

       2.000,00 

          350,00 

4.000,00 

       2.750,00 

          500,00 

       1.500,00 

       3.000,00 

     200,00 

18.800,00 

Begroting 

           2022 

          € 

 

8.000,00 

7.500,00 

500,00 

500,00 

V     7.500,00                    

24.000,00 

 

 

     

6.000,00 

       2.000,00 

350,00 

8.500,00 

       2.950,00 

          500,00 

       500,00 

3.000,00 

     200,00 

24.000,00 
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Indien onbestelbaar 

s.v.p. retourneren naar: 

VSAG 

Zuidlarenstraat 57 

zaal 1.09 

2545 VP Den Haag 

 


