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Notulen van de Bestuursvergadering d.d. 24 jan. 2023. 
Aanwezig: mevr.  H. Tholen en de heren P. Wijsman,  F. Norbart, J. Frankfort,  
G. v. Dijk ( vervangt R.K. Thierrij ) en  J. Bergenhenegouwen. 
Afwezig met kennisgeving: R. Thierrij; D. v.d. Marel (vervangen door O. Weijsenfeld.  
  
Notulist:    de heer O. Weijsenfeld 
1..  Opening en welkom door de voorzitter. 
2.. Vaststelling van de agenda, 
        Er zijn geen wijzigingsvoorstellen, de voorliggende agenda wordt aangehouden.  
 
3.. Notulen en actiepuntenlijst. De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, verder 
unaniem  goedgekeurd. De actielijst wordt geschoond. 
 
4.. Mededelingen uit de Commissies. 
 Cie.1:  coördinator Fred Norbart 
-Een filmpje van Dennis Simonis, over de opening van de nieuwe tentoonstelling, is aan alle 
medewerkers(sters) toegezonden.   
-Er zijn medewerkers(sters), die weinig onderlinge contacten hebben. Geopperd wordt om een plan 
te maken, om iedereen meer bij het doen en laten van de SOL te betrekken. Onderlinge contacten, 
liefst door de gehele organisatie heen, bevorderen van een betere band. Ad hoc voorstel: iedereen 
welkom als toehoorder, bij de AB-vergaderingen.De vergadering reageert hierop positief. 
 -Opnieuw de vraag, kopij voor een te maken boekje bij de nieuwe TT, aan te leveren. 
-Verzoek aan Cie.1: svp een overzichtje leveren van alle tentoonstellingen die we in de 40 jaar van 
ons bestaan gemaakt hebben.  
Cie.2: coördinator Hetty Tholen.  
Jaaroverzicht 2022 is gereed. Controle door Bureau zal binnenkort plaatsvinden.  
Gesteld kan worden, dat de vooruitzichten voor 2023 er redelijk uit zien. 
 Cie.3: Coördinator Pjer Wijsman.                   
-Aan het jaarverslag over 2022 wordt nog gewerkt.  Indien er aanvullingen zijn, deze dan graag snel 
doorgeven aan Cie.1.   
-Voor de  Cultuurpagina in de Posthoorn, wordt ons gevraagd om kopij aan te leveren.  Wie wil?   
-Het DB zal de onderwerpen “ Ambtsketting van burgemeester Hovy” /   “Opening nieuwe TT over de 
aansluiting van Loosduinen bij Den Haag” /  en een verslag van “de donateursavond” verzorgen.   
-Het filmpje, van Dennis Simonis, ( zie Cie.1  sub a) zal op ‘ Senioren TV ’ gezet worden.  
 -Er zal een aanvraag voor een Gulden Klinker worden ingediend.  
 -In mei 2023 is in het Atrium van het stadhuis in Den Haag een tentoonstelling waar. Foto’s over 
Loosduinen worden opgehangen. Onderwerpen kunnen zijn: ‘100 jaar geleden de annexatie 
(tegenwoordig Gemeentelijke Herindeling genaamd)  van Loosduinen door Den Haag’ en ‘ 100 jarig 
bestaan van de Commissie Loosduinen.’    Dit is ook een mooie gelegenheid, om een oproep te 
plaatsen voor oude documenten, foto’s en/of voorwerpen, die de mensen wellicht af willen staan 
aan de SOL.  
-Opgemerkt wordt, dat veel mensen niet weten waar het Loosduins Museum is gevestigd. Op veel 
van onze publicaties zou een versimpeld plattegrondje bijgeplaatst kunnen worden. Cultuurpagina 
van de Posthoorn; Op onze site; Bij de onder e) genoemde fotopanelen etc.)  
Cie.4:  Coördinator  Hans Frankfort                                                                                                                     
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-Even herhalen:  Vorige vergadering kwam al de vraag  “wie beheert de Tegel- weetjes”. Zij zullen van 
een beschermlaag moeten worden voorzien, om leesbaar te blijven. Duidelijk is, dat plaatsing 
midden in het straatwerk te veel slijtage geeft.  Een  
plaats tegen of zelfs aan de gevel zou beter zijn.  Eerst maar eens uitzoeken wie de eigenaar ervan is 
en / of wie voor het onderhoud aansprakelijk is.  De SOL levert alleen de gegevens die erop staan.  
-Een doos met ingelijste foto’s moet uit de voorm. DOKA naar de schilderijenkast.   
 De schilderijen kunnen op hun plaats worden opgeborgen. Actie gevraagd van Cie.4.  
- Verzoek aan allen die met de PC’s werken:  Bij het uitloggen na de werkzaamheden    met PC’s, 
moet ook van het beeldscherm de elektriciteit uitgeschakeld worden, anders gebruikt het toch ( dure 
) stroom. Het komt ook voor dat er updates weg zijn of er ontstaat een minutenlange wachttijd, als 
een  volgende gebruiker weer opstart. Altijd correct afsluiten dus s.v.p. ! 
Cie.5:Coördinator Riekelt Thierrij. ( Gerard v. Dijk vervangt vandaag ) geen opm.  
Cie.6: Coördinator Dirk van der Marel. ( Otto Weijsenfeld vervangt vandaag ) 
 -Lopende zaken, als schilderwerken en giek van de praam, zijn in onderzoek.  
 -Verzocht wordt om op de ramen aan de voorgevel ( de zonkant )  een  zonwerende folie aanc te 
brengen. Bij laagstaande zon valt er soms erg hinderlijk licht binnen.  Gerard v. Dijk zal bij een 
bekende van hem hierover navraag doen.  
 Cie.7: Coördinator Jacques Bergenhenegouwen 
 -Pjer verzoekt om, i.v.m. het jaarverslag over 2022, een verslagje te maken. 
5..  Inkomende   -- en uitgaande post.     
 Inkomend:  een verzoek bestuur van ’Loosduinse Hof’, over raamdecoraties, die de SOL, toen het 
gebouw nog de bestemming ‘verzorgingshuis’ had, ooit heeft geleverd.  Men wil deze decoraties 
graag weer aanbrengen en verzoekt ons om na te gaan of deze nog aanwezig zijn. ( Henk v.S. eens 
vragen )  
 Fred zal e.e.a. nagaan en antwoord op het verzoek verzorgen. 
 Tevens nagaan of we een kraampje kunnen installeren in de Loosduinse Hof. 
6.. Donateursavond op 27 jan. 2023. 
Er is grote belangstelling voor deze avond.  In aanvang werd aangenomen dat de Gemeentezaal van 
de Abdijkerk groot genoeg zou zijn, maar nu is besloten om van de kerkzaal gebruik te maken. 
Consequentie is, dat we ons grote projectiescherm naar de Abdijkerk moeten brengen.   
De boeken van Theo Daalhoff moeten naar de kerk worden gebracht. Theo signeert.  
7..  40-jarig bestaan van de SOL in 2023  ( Jubileumboekje maken )  
 ( zie ook de vraag bij pt. 4  Cie.1 sub d  hierboven )  
 Ook hier weer een mooie gelegenheid om een oproep te doen voor oude documenten, foto’s, en/of 
voorwerpen die de mensen wellicht af willen staan aan de SOL. Er zal een jubileumboekje gemaakt 
worden, de uitvoering daarvan mag een iets luxere vorm dan een paar A4-tjes met een nietje erdoor 
zijn.     
8..  Informatieplan en collectieregistratiesysteem.  
 De leverancier een ‘Atlantis-light-systeem’ heeft aangeboden. Dit aanbod wordt vergeleken met het 
eerdere aanbod. We hebben er voorlopig nog te weinig informatie over om hierop in te gaan. Hans 
Fr. zal de verschillen tussen beide systemen uitzoeken. 
9..  Minor-opdracht studenten Reinwardt Academie,  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Nagaan of bovenstaande een opdracht kan worden voor deze studenten. Kunnen zij een 
informatieplan voor ons samenstellen? Kennen zij het Atlantis ( -light-) systeem?  Probleem is ook: 
wij hebben geen IT- beheerder.( een permanente IT-beheerder, die liefst voor jaren aan de SOL 
verbonden is, is een utopie; daarvoor wisselt ons ‘ vrijwillig personeel ’ te dikwijls. De taak zal 
uitbesteed moeten worden aan een gerenommeerd bureau ).                                                                                                                               
De contacten met de leverancier van het  bovengenoemde Atlantis-light-systeem  weer activeren? 
10.. Ondersteuning Loosduins Museum door PEP.  
 Ondersteuning van Participatie Emancipatie Professionals (PEP) is een gratis organisatie van de 
gemeente Den Haag die organisaties bijstaat bij eventuele bestuursproblemen. Fred zal een 
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vervolgafspraak maken. Leidraad van het gesprek zal zijn: het preciseren van wat we willen / kunnen 
m.b.t. een informatieplan en een collectieregistratiesysteem. ( zie pt.8 hierboven )  
11.. Rondvraag. 
 Cie.5 wil graag een sleutel van het fotoarchief, voor als er een nieuwe tentoonstelling opgezet moet 
worden. Afspraak is: Alles weer terugleggen op de juiste plaats. Hans, als beheerder van dit archief, 
wil eerst even overleg plegen. Daarna zal hij Riekelt informeren, hoe een en ander te regelen is.  
12.. Volgende vergadering  is op 14 maart  om  13.00 uur in het Museum.  
 13.. Sluiting.                                                                                                                                 
 De voorzitter dankt iedereen voor de positieve bijdragen en wenst ieder wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


