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Notulen van de Bestuursvergadering d.d. 1 Nov. 2022. 

1.. Opening, welkom en mededelingen door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 

Mededelingen: De ambtsketting van voorm. Burgemeester Hovy is, na de nodige omzwervingen, in 
het bezit van de SOL gekomen.  De - sober uitgevoerde - zilveren ketting met medaille wordt 
getoond. Hij zal een mooi plaatsje in het museum krijgen.  
 
Door de heer Mustapha el Boumeshouli (stadsdeel Loosduinen) is aan het museum een 
beeldhouwwerkje uitgereikt, uitbeeldend: ‘De verbindende factor tussen mensen’.  Op dit moment 
moeten we het nog even met een fotootje doen. Het beeldhouwwerk slaat op heel Loosduinen en 
krijgt een plekje in het museum. 

Een oekaze van het bestuur: Nogmaals een oproep aan allen:  
Als er niemand in het museum is, moet de binnendeur naar het kantoor dicht zijn.  Het is een 
branddeur en dient ter compartimentering van de ruimten.  
Stel geen andere waarden in op de thermostaten. Zij worden op afstand gecontroleerd en bijgesteld. 
Bij het verlaten van het gebouw controleren of alle lichten ( ook op de 1e verdieping ) uit zijn en of 
het slot van de dubbele buitendeur goed gesloten is.   
Tevens dient de aan te brengen balk ( zie bij pt.3, Cie.6  ) in de beugels gelegd te worden. 
 
2.. Mededelingen uit de Commissies. 
Cie.1:  Algemene zaken. 
. Er heeft zich een nieuwe medewerkster aangediend. Zij zal worden ingewerkt op de administratie. 
. Het Westlands Museum heeft gevraagd, of wij nog eens kopij kunnen aanleveren. 
  De voorzitter zal de kennis, die wij over de ambtsketting van voormalig Burgemeester Hovy hebben, 
opsturen. Wellicht kunnen zij hier enige aandacht aan besteden. 
 
Cie.2:  Financiën. 
.  Fonds 1818 verstrekt ons op dit moment geen subsidie. ( zie ook bij pt.5:  Notulen). 
.  We gaan ook subsidie aanvragen bij ‘Beheerstichting Loswal de Bonnen’. 
   We zullen hen eens benaderen. Misschien voldoen we aan de voorwaarden van dezestichting. 
.  Na ampel overleg tussen en met de diverse commissies, die betrokken waren bij de aanschaf van 
een nieuw systeem ter vervanging c.q. ter aanvulling van Adlib, wordt de knoop nu doorgehakt. 
Besloten wordt om aan te schaffen: het ‘Atlantis systeem’ van de firma DEVENTit , developers & 
Inventors in IT . Enig speurwerk is nog wel noodzakelijk. Men name op het gebied van het beheer. 
 
Cie.3: Pr & communicatie- educatie. 
.  Er is door de oud-voorzitter Corrie bij de crematie van Jan Kramer, namens de SOL gesproken.  Jan 
was tot voor enkele maanden nog medewerker bij het museum. 
Tevens heeft Corrie een bezoek gebracht aan Henny Poelijoe, weduwe van onze voormalige 
medewerker Rob. Zij heeft nog een aantal, waardevolle, zaken in ontvangst mogen nemen. 
.  Een donateursavond wordt geregeld. Afspraken zullen worden gemaakt met de heer 
Jacques Moerman en de Abdijkerk. De heer Moerman kan op die avond een lezing voor 
ons verzorgen over de kastelen van het Westland en Midden-Delfland. 
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.Er wordt een filmpje gemaakt van de werkzaamheden, die nodig zijn om de nieuwe tentoonstelling 
“100 jaar bij Den Haag“ te bouwen.  Zowel bij de opening van de TT als op onze site kan deze film 
gebruikt worden. 
Voor een zilverkleurig herdenkingsplaatje, aan de gevel van het museum, zal contact worden 
opgenomen met mevr. Nancy Krul ( stichting Verzilveren- Loosduinse Hof ). 
 
Cie.4:  Archivering & documentatie. 
.  Op zaterdag 19 november worden foto’s gebracht naar het museum. Een mogelijke aanvulling op 
ons bezit. 
.  Cie.4 is nauw betrokken bij de aanschaf van het Atlantis systeem van de firma DEVENTit    
(Zie hierboven bij Cie.2.)  
Er wordt verzocht een kopie van de offerte aan de penningmeester te sturen. 
 
Cie.5:  Audio- visuele zaken. 
.  De voorbereiding van de nieuwe tentoonstelling vordert goed. 
De ideeën voor een openingsceremonie worden uitgewerkt. Er zijn al enkele toezeggingen 
door derden gedaan. 
De naam van de nieuwe tentoonstelling wordt “Loosduinen 100 jaar bij Den Haag“. 
( officiële opening is op 21 januari 2023 en de TT loopt t/m 26 augustus 2023. ) 
.  St. Nicolaas heeft laten weten dat hij, bij zijn binnenkomst in Loosduinen, weer graag 
gebruik van onze Praam wil maken.  Er wordt gezorgd, dat onze Praam bij het 
( geheime ) opstapadres klaar ligt. Ca. 12.00 uur arriveert de boot voor de molen. 
 
Cie.6: Technische zaken.  
.  P.M. Cie.2: Hoge kosten voor het buitenschilderwerk, dat in 2023 aan de beurt is om 
uitgevoerd te worden. 
.  Er wordt besloten om, ter vervanging, 3 nieuwe bureaustoelen aan te schaffen.  
Bovendien kan een hoog model draaistoel aangeschaft worden voor bij de balie. 
.  Als extra veiligheid, zal achter de dubbele toegangsdeur een balk aangebracht worden, die in een 
paar haken aan de deuren komt te rusten. Het bestaande deurslot lijkt niet erg betrouwbaar en is 
wellicht zonder veel moeite te vernielen. 
 
Cie.7: Genealogie. 
Geen mededelingen. 
 
4..  Inkomende- en uitgaande post. 
Naast de post m.b.t. lopende onderwerpen, waarvan verslag zal worden gedaan bij het 
betreffende onderwerp, zijn er geen belangrijke poststukken te vermelden. 
 
5.. Notulen en actiepuntenlijst van 6 sept. 2022. 
.  pt.3,  Cie.2:  In tegenstelling tot wat de notulen doen vermoeden, is er ‘normaal’ gemeentelijke 
subsidie ontvangen. Fonds 1818 heeft inderdaad afgehaakt. 
.  pt.3, Cie.7:  Ter verduidelijking:  Daniëlle Looije is de eigenaar/contactpersoon bij bureau Daan  
( beheer website ) 
.  pt.7: . Er ontstaat enige discussie over het al dan niet aangeven of een foto in de Posthoorn het 
onderschrift ‘foto Loosduins Museum’ moet krijgen. Dit heeft te maken met auteursrechten. 
Er wordt besloten dat in voorkomende gevallen, zal worden aangeven dat er auteursrechten op de 
foto rusten. In alle andere gevallen is geen onderschrift, als boven bedoeld, nodig. 
.  de actiepuntenlijst wordt doorgenomen en zal worden aangepast. 
.  Besloten wordt: 
dat de notulen worden door gestuurd naar Aad om op de website te zetten.  
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dat de notulist de concept notulen en de aangepaste actiepuntenlijst gelijktijdig naar de secretaris  
stuurt. De secretaris controleert of er onjuiste feiten in staan Ze worden verspreiding onder de 
medewerkers(sters). 
 
6.. Donateursavond. 
Plaats en spreker zijn bekend. Er wordt contact opgenomen met de Abdijkerk voor datum en tijd.  
 
7.. Aandacht voor verjaardagen van de medewerkers(sters). Er worden kaartjes gestuurd. 

8.. Podcast Om oude verhalen over Loosduinen vast te leggen, zullen een aantal medewerkers(sters) 
worden uitgenodigd voor een interview. 
 
9.. Rondvraag. 
Vraag: wie sluit de nieuwe computer aan? Dit wordt uitgezocht en gerealiseerd. 
 
10.. Sluiting. 
Niets meer ter tafel komend, bedankt de voorzitter iedereen voor de positieve bijdragen 
en wenst ieder wel thuis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


