
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 

van 16 juni 2018  

 

 

Aanwezig: dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg (DB), mw. M. el 

Adlouni (sdk. Loosduinen), dhr. S. Brinkhorst (Wijkvereniging BWK), dhr. R. Meesters 

(Houtwijk), dhr. S. Develing (KOM Loosduinen), dhr. L. van den Dobbelsteen (KOM 

Loosduinen), mw. M. v.d. Hoek (Kraayenstein), mw. T. Zee (Kraayenstein), mw. C. v.d. Kruit 

(Nieuw Waldeck,), mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. L. Esser (Senioren Collectief),  

dhr. T. ’S Jongers (PEP) 

 

 

1.Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering, heet eenieder welkom en deelt mee dat dhr. Esser de 

opvolger is van dhr. Driessen als vertegenwoordiger van het Senioren Collectief. Vanwege 

gezondheidsredenen heeft dhr. Driessen zich teruggetrokken. 

 

2. Vitaliteit in je bestuur 

In de WB-vergadering van 15 november 2016 is gesproken over de vraag hoe de 

bewonersorganisaties (b.o.’s) zo te ondersteunen dat zij sterker worden in hun functioneren. 

Hiervoor was dhr. Chung, adviseur bij PEP, aanwezig. Afgesproken is toen o.a. dat PEP een 

0-meting organiseert en een programma maakt aan de hand van de vragen die er leven. 

Helaas is hier niets van gerealiseerd. 

Dhr. T. ‘S Jongers is bij PEP coördinator van het Kenniscentrum en doet onderzoeken naar 

vrijwilligers organisaties. Hij geeft aan dat enige elementen van een goed bestuur zijn: 

- zorg er voor dat je als bestuurder een niet al te veel tijd in je (vrijwillige) bestuurstaak steekt, 

want anders is het meer werken. Het moet overzichtelijke behapbare tijd zijn. 

- aan wie geef je het stokje over als bestuurder? 

- een bestuur moet niet teveel zelf sturen, maar ook een vraagbaak zijn. 

- een bestuur moet kunnen delegeren, waarbij bewoners/andere vrijwilligers ook zoveel 

mogelijk zelf doen. 

- een bestuur moet naar buiten representatief zijn.  

Een bekend probleem bij alle b.o.’s is dat er niet genoeg vrijwilligers zijn om alle taken goed uit 

te voeren en eventueel het stokje van bestuurder over te kunnen geven.  

Door een vitaliteitsscan uit te voeren in de organisatie moet een beeld ontstaan van de vitaliteit 

van het bestuur. 

 

Er wordt afgesproken dat de heer ’S Jongers op korte termijn een digitale vragenlijst opstelt en 

deze via de voorzitter aan de b.o.’s stuurt. Deze kan digitaal worden ingevuld en teruggestuurd. 

Aan de hand van de uitkomsten wordt een vervolgtraject opgesteld, met o.a. een gesprek met 

iedere b.o. afzonderlijk. Indien de b.o.’s de vragenlijst snel kunnen invullen en insturen, moet het 

mogelijk zijn dat in september het vervolgtraject bekend is. 

 



3. Jaarverslag 2017 Stichting VÓÓR 

Mw. El Adlouni geeft een korte toelichting op het Jaarverslag. De kwartaalverslagen en 

subsidieverzoeken worden nog besproken met mw. De Jong van Stichting VÓÓR.  

Er worden in het jaarverslag 5 ambities weergegeven: 

1. De Haagse Jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten en 

neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid 

2. lederen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap 

hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving 

3. Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na 

4. Niet de afkomst, maar de gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht 

ras, geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de samenleving. 

5. Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen, ook als er sprake is van een beperking 

 

Het punt blijft hoe kun je kwalitatief vaststellen dat er iets veranderd is. Het gewenste resultaat is 

vaak moeilijk direct te meten en  wordt over een aantal jaren mogelijk zichtbaar.  

In de volgende WB-vergadering komt mw. De Jong van VÓÓR het subsidieverzoek voor 2019 

toelichten en informatie geven over de praktijk van 2018. 

 

4. Actiepunten Manifest “Toekomst van Loosduinen” 

Thema 4. Jong in Loosduinen 

Hier moet een onderzoek naar komen. Met het Stadsdeelkantoor moet er bekeken worden wie dit 

gaat uitvoeren. De vraag is of hier een project van gemaakt moet worden. Mw. El Adlouni wil 

ook de jongerenambassadeurs tips en trics geven 

Afgesproken wordt dat dit thema met Stichting VÓÓR besproken zal worden om te kijken hoe 

dit verder kan worden aangepakt.   Actie dhr. Van Gelderen en mw. El Adlouni  

 

Thema 5: Cultuur 

Dit thema kan worden ingebracht in het cultuurplatform, zodat dit onderwerp met verschillende 

partners kan worden bezien. Alle kunstwerken in de openbare ruimte zijn door de Commissie 

Loosduinen geïnventariseerd en deze staan op de website van de CL. Actie dhr. Van Gelderen 

 

Thema 6: Sociale Cohesie 

Mw. El Adlouni en de voorzitter pakken dit samen op en zullen bezien op welke wijze aan de 

diverse punten aandacht kan worden gegeven. 

 

5. Verslag vorige vergadering 1 mei 2018  

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd 

 

  



6. Verkiezing voorzitter 

Er heeft zich nog geen nieuwe voorzitter gemeld. De voorzitter van de CL heeft een email naar 

alle bewonersorganisaties gestuurd met het verzoek om kandidaten voor deze functie aan te 

dragen. In het DB zal dit probleem ook worden bezien. Ook aan de WB-leden wordt gevraagd 

om een kandidaat voor het voorzitterschap voor te stellen. 

 

7. Rondje bewonersorganisaties/Rondvraag 

 

BWK 

Er zijn activiteiten georganiseerd in Delft met o.a. een rondvaart.  

 

Nieuw Waldeck 

- Opvallend is dat er meerdere groepen bezig zijn met duurzaamheid. Na de bijeenkomst in de 

Waanzinnige Waldecktuin is er subsidie aangevraagd voor 4 zonnepanelen. Gemeente gaat 

met fonds 1818 kijken wie wat kan financieren. De kosten om dit te realiseren vallen mee.  

- Er wordt nogmaals benadrukt dat het erg jammer is dat de uitvoeringsoverleggen er niet meer 

zijn. Er wordt hierdoor veel informatie gemist. Mw. El Adlouni geeft aan hier intern mee 

bezig te zijn om dit te organiseren. De gemeente wil heel graag iedereen bijeen brengen om 

thema’s stadsdeelbreed te behandelen.  

 

KOM Loosduinen  

- Volgende week is er een eerste activiteit. Het loopt lekker. 

- De jaarlijkse PUCH dag vond weer plaats op de Loosduinse Hoofdplein. Waarschijnlijk was 

dit de laatste keer dat deze mocht plaatsvinden.   

 

Notenbuurt 

Nog steeds bezig met werven van bestuursleden.  

 

Gemeente Den Haag 

Geluid van Loosduinen, en het Goed voor elkaar festival worden bij elkaar gebracht en zal het 

Festival van Loosduinen worden. Dit zal plaatsvinden op 1 september. De bedoeling hiervan is 

om informatie en vermaak bij elkaar te brengen. Er komt een verzoek aan iedereen om mee te 

doen. Uitnodiging volgt spoedig.  

 

Houtwijk 

- Zaterdag a.s. vindt de Midsummerparty plaats in samenwerking met Houthaeghe. Er zullen 4 

bandjes zijn en kraampjes.  

- 11 juli zal er een rondvaart zijn. De bedoeling is om mensen bij elkaar te brengen. Rondvaart 

zal langs de Molen en door het Westland zijn.  

- Er is aan Van der Wijk de Houtwijkse Zilveren Wiggelroede uitgereikt 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. 


