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1. Overzicht 
 
Dit is het jaarverslag van de wijkvereniging het Benoordenhout over 2020.  
 
Hoewel door de eerste golf van de coronapandemie alle zichtbare activiteiten tot stilstand zijn 
gekomen is dat zeker niet het geval voor die activiteiten die online voortgezet zijn.  
Het aantal onderwerpen op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO), d.w.z. de projecten waar de 
commissie RO zich over buigt, is gestegen. De samenwerking met stadsdeel en gemeente is 
geïntensiveerd op alle gebieden. De site van de wijkvereniging was aan vernieuwing toe en dat is 
gerealiseerd. Niet onvermeld mag blijven dat de besluitvorming rond de toekomst van het 
wijkcentrum Benoordenhuis afgerond is. Na vele discussies binnen de wijkvereniging die 4 jaar 
geduurd hebben, is eindelijk in de ALV van november 2020 besloten wat de toekomst van het 
Benoordenhuis zal worden. Voor wat betreft de tweede doelstelling van de wijkvereniging: het 
bewerkstelligen van meer verbinding in de wijk is geïnvesteerd in de relatie met stadsdeel Haagse 
Hout en gemeente teneinde het bewustzijn daar te verhogen dat ook in het Benoordenhout sprake 
is van sociale problematiek. 
 
In zijn algemeenheid mag tenslotte niet onvermeld blijven dat wijkbewoners de wijkvereniging 
steeds vaker weten te vinden. Zowel op het gebied van Ruimtelijke Ordening als in het Sociale 
Domein. Dat is op zich goed nieuws; echter, de wijkvereniging bestaat uit vrijwilligers die dit naast 
hun overige verplichtingen doen en in een veeleisende wijk als het Benoordenhout is het af en toe 
lastig om de verwachtingen bij te stellen. 
 
Dit jaarverslag heeft de volgende verdeling: 

• Activiteiten: welke activiteiten heeft de wijkvereniging ontplooid als gevolg van de twee 
statutaire doelstellingen; te weten belangenbehartiging van de wijk als geheel en 
bevorderen van de verbinding in de wijk? 

• Organisatie: welke activiteiten hebben betrekking op de organisatie van de wijkvereniging 
zelf? 

• Financiële verantwoording: hoe zijn de aan de wijkvereniging toevertrouwde middelen 
gebruikt? 
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2. Onze activiteiten 
 
In dit hoofdstuk belichten we onze activiteiten aan de hand van de volgende portefeuilles: 

- 2.1 Leefomgeving 
- 2.2 Jongeren, Ouderen, Expats en Cultuur 
- 2.3 Communicatie 

2.1 Leefomgeving 
De portefeuille Leefomgeving bestaat uit een commissie Ruimtelijk Ordening en een werkgroep 
Groen. Het werkterrein van de commissie Ruimtelijk Ordening is omvangrijk, maar houdt zich vooral 
bezig met transformaties (van gebouwen en terreinen), verkeer en (openbaar) vervoer, 
duurzaamheid en groen. De heer Beaumont is in 2020 toegetreden als lid van de commissie 
Ruimtelijke Ordening. De Commissie telt nu zeven leden. 
  
De werkgroep Groen zet zich in voor behoud van het groene karakter van onze wijk, zoals dat tot 
uitdrukking komt in de parken, de laan- en straatbomen en de plantsoenen. De heren Kooij en 
Zeilstra zijn in 2020 toegetreden tot de werkgroep. De werkgroep telt vijf vrijwilligers. 
  

2.1.1 Transformaties 
  
In 2020 speelden diverse transformaties (van gebouwen en terreinen) in onze wijk. Hieronder gaan 
we in op enkele omvangrijke transformaties: de herontwikkeling van het Bronovo-terrein, de 
nieuwbouwplannen op het ANWB-terrein, de herontwikkeling van het Willem Royaardsplein en de 
renovatie en nieuwbouw van het Shell-hoofdkantoor. Andere ontwikkelingen op dit terrein 
betroffen: de afronding en laatste opleveringen van de projecten Hoog – en Laagduin 
(Oostduinlaan), Willem Witsenplein en de voormalige Prinses Juliana Kazerne en de start met de 
herontwikkeling van het Poortgebouw (op de Bronovolaan). 

Bronovo en onze toekomstige gezondheidszorg 
Het Bronovo-dossier behelst meer dan alleen de transformatie van een terrein. Het gaat ook over 
onze toekomstige gezondheidzorg. Eind 2018 heeft HMC aangekondigd het Bronovo-ziekenhuis in 
2024 te moeten sluiten. Dat heeft sindsdien tot de nodige commotie en media-aandacht geleid. 
Bewoners maken maakten zich zorgen over het behoud van voldoende en goede alsmede goed 
bereikbare zorg. De uitbraak van de corona-pandemie in 2020 heeft die zorgen versterkt.  
  
In 2020 werd duidelijk dat de huidige ziekenhuiszorg de pandemie nauwelijks aankan. Wijkgenoten 
die besmet raakten en zorg nodig hadden moesten geregeld in ziekenhuizen tot ver buiten Den 
Haag worden opgenomen. Wat betekent dit voor onze toekomstige gezondheidszorg als het 
Bronovo in 2024 haar deuren sluit? En wat voor impact heeft de sluiting van een ziekenhuis 
wetende dat de steden de komende jaren verder groeien (Den Haag in de komende decennia met 
100.000 inwoners) en de bevolking verder vergrijst (met de meeste gezondheidsproblemen in de 
laatste 4-8 levensjaren)?  
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Voor de wijkvereniging waren de recente ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie de reden om 
eind 2020 een visie voor het Bronovo-terrein op papier te zetten. In deze visie geven we aan dat 
Bronovo ondersteuning kan bieden aan de andere Haagse ziekenhuizen door een belangrijk deel van 
de basis-medische problemen en onderzoeken op te vangen. Die zorg kan (onder één dak) worden 
samengebracht op het Bronovo-terrein. Daarvoor is het van belang om de bestaande 
zorgbestemming op het Bronovo-terrein te behouden.  
  
Deze visie is leidend voor de inbreng van de wijkvereniging in gesprekken met diverse 
belanghebbenden en media. Voor de wijkvereniging is dit dossier van groot belang en ze zal zich ook 
in 2021 voor dit dossier blijven inzetten door actief deel te nemen aan diverse overleggen over de 
inrichting van de zorg met uiteenlopende betrokkenen zoals het HMC-bestuur, de verantwoordelijke 
wethouder maar ook met de twee bewonersinitiatieven: “Comité Park Bronovo” en “Bronovo moet 
blijven”.  

ANWB 
In 2020 heeft de ANWB de wijk laten weten op termijn naar het Bezuidenhout te verhuizen. 
Wassenaar wil het vrijgekomen terrein gebruiken voor woningbouw. De projectontwikkelaar (ABB) 
en het communicatiebureau (de Wijde Wereld) zijn een participatieproces gestart om de voortgang 
van het project te bespreken. Aan tafel zitten omwonenden (Wassenaarseweg, Van Alkemadelaan, 
stichting Uilennest), de wijkvereniging, de tuinvereniging, de ANWB, ABB, de gemeente Wassenaar 
en de gemeente den Haag.  
  
Tijdens de eerste bijeenkomst – eind 2020 – werd gemeld dat het bouwvolume uit circa 500 
woningen zou bestaan. Dat was een verdubbeling t.o.v. de eerdere plannen die ANWB in 2019 had 
gepresenteerd toen het nog ging om gedeeltelijke renovatie. Op die plannen en de nota van 
uitgangspunten (van de gemeente Wassenaar) was destijds al de nodige kritiek geuit. Belangrijkste 
punt van kritiek was de bouwhoogte, omdat deze werd verhoogd naar 47 meter. De wijkvereniging 
en omwonenden hebben ontstemd gereageerd op de nieuwe plannen en hebben een lijst met 
verwachtingen opgesteld en gevraagd om een echt participatietraject op de starten. Daar wordt in 
2021 vervolg aan gegeven. 
  
Belangrijke aandachtspunten voor de wijkvereniging in dit traject zijn: (1) impact van de 
bouwplannen op de sociale voorzieningen en infrastructuur in onze wijk; (2) inpassing van de 
bouwplannen in het groene karakter van onze wijk/ “het beschermd stadsgezicht”; (3) kansen en 
mogelijkheden rond verduurzaming.  

Willem Royaardsplein (winkelcentrum Duinzigt) 
De herontwikkeling van het winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein laten vanwege de 
COVID-19 pandemie en juridische procedure op de (in 2020) verleende milieu-/stikstofvergunning 
langer op zich wachten. 
  
Eind 2020 heeft de gemeente een concept ontwerp-bestemmingsplan voor de herontwikkeling van 
het Willem Royaardsplein gepubliceerd en de wijkvereniging verzocht om daar informeel op te 
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reageren om eventuele vragen voor aanvang van de formele procedure (in 2021) weg te kunnen 
nemen. De wijkvereniging heeft de punten die voor wijkgenoten van belang zijn ingebracht, 
waaronder: geen tweede grote supermarkt (in lijn met de aangenomen motie in 2017), zorgen over 
toekomstige verkeersstromen en parkeerdruk, risico op bodemverzakkingen door aanleg van 
parkeergarage en behoud en vervanging van groen/bomen. 
  
Naar verwachting zal het concept bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 ter inzage worden 
gelegd, samen met de omgevingsvergunning (die WPRI heeft ingediend). De stukken worden 
tegelijkertijd openbaar gemaakt omdat het hier om een gecombineerde aanvraag gaat. 
  
Ten aanzien van het toekomstig winkelaanbod waarover de Brancheringsadviescommissie (BAC) in 
2019 advies heeft uitgebracht, zijn er vanwege de COVID-19 pandemie en het uitblijven van de 
vergunningaanvraag geen ontwikkelingen te melden in 2020. De wijkvereniging zal WPRI blijven 
attenderen op het gewenste winkelaanbod (kwaliteitswinkels, horeca en geen tweede grote 
supermarkt) en de toegankelijkheid van de winkels in de periode van renovatie.  

Shell campus  
De herontwikkeling van het Shell-hoofdkantoor op de Carel van Bylandtlaan omvat de restauratie 
van het monumentale pand (C30), onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan twee panden en 
vervangende nieuwbouw van het kantoorgebouw aan de Carel van Byandtlaan 23 (C23). De 
werkzaamheden aan het monumentale pand zijn voortgezet in 2020. Eind 2019 werd ook bekend 
gemaakt dat Shell het Berlage-gebouw (voor een periode van waarschijnlijk 5 jaar) zal gebruiken als 
kantoorgebouw gedurende de bouwwerkzaamheden aan het hoofdkantoor. De voorbereidingen 
hiervoor hebben in 2020 plaatsgevonden.  
  
De nieuwbouwplannen zijn – vanwege de uitbraak van de COVID-19 pandemie en de omvangrijke 
reorganisatie die daarop volgde – in 2020 getemporiseerd. Voorbereidende werkzaamheden zijn 
wel doorgegaan, evenals het actief betrekken van de direct omwonenden onder meer in de 
klankbordgroep. De wijkvereniging heeft in 2020 deelgenomen aan de klankbordgroep.  
  

2.1.2 Verkeer en openbaar vervoer 

Openbaar Vervoer 
In 2020 stond het verbeteren van het Openbaar Vervoer in onze wijk (opnieuw) hoog op de agenda. 
Dat is niet zo gek omdat onze wijk als enige Haagse wijk geen rechtstreekse verbinding heeft met 
het centrum van Den Haag, maar ook twee buurten in onze wijk (Uilennest en Hoytemastraat en 
omgeving) door het wegvallen van buslijn 18 (in december 2018) geen toegang hebben tot regulier 
Openbaar Vervoer. 
  
Eind 2019 heeft ROVER in samenwerking met de wijkvereniging een visie opgesteld om het 
Openbaar Vervoer in het Benoordenhout te verbeteren. Uitkomsten van de bewonersbijeenkomst 
en de oproep uit het wijkblad zijn begin 2020 verwerkt in een aangepaste visie. Die visie zouden we 
met de gemeente in het eerste kwartaal van 2020 bespreken. De gemeente is daar na een eerste 
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gesprek, nooit meer inhoudelijk op teruggekomen (ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de 
wijkvereniging). 
  
De wijkvereniging heeft begin 2020 inbreng geleverd op de concept-vervoerplannen voor 2021 met 
als doel om het OV in het Benoordenhout te verbeteren. Dat bleef niet onopgemerkt. De 
gemeenteraad had de verantwoordelijke wethouder de opdracht gegeven om zich bij de MRDH 
hard te maken om het OV in het Benoordenhout te verbeteren met 2 pilotprojecten. De MRDH 
heeft hier vervolgens weinig mee gedaan. In de nota van reactie gaf de MRDH (in juli 2020) aan 
bereid te zijn één korte pilot uit te voeren door buslijn 20 op twee manieren de wijk in te laten 
rijden. De tweede pilot (vraagafhankelijk vervoer in Clingendael) zou pas opgestart worden als de 
uitkomsten van de eerste pilot (met buslijn 20) gunstig zouden zijn. 
 
De wijkvereniging heeft vervolgens meerdere keren om uitleg gevraagd hoe de twee pilots aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden. Ze dienen elke een ander doel en staan immers los van elkaar. De 
wijkvereniging heeft ook meerdere keren gevraagd om betrokken te worden bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van de pilot met buslijn 20. Daar is geen enkel gehoor aan gegeven. Het lijkt 
erop dat alle betrokkenen de pilot bij voorbaat hebben willen laten mislukken. Temeer vanwege de 
timing van deze pilot ten tijde van een coronapandemie en de tweede lockdown.  
  
Andere tegenslagen op dit dossier vormden de uitkomsten van de juridische procedures. Zo was de 
wijkvereniging in bezwaar gegaan tegen het goedkeuringsbesluit van de MRDH met de 
vervoerplannen voor 2020, omdat het HTM-vervoerplan niet voldoet aan het Programma van Eisen 
waarin staat dat Clingendael een busverbinding moet hebben. De MRDH is niet inhoudelijk ingegaan 
op ons goed onderbouwde verhaal en heeft ons bezwaar procedureel afgedaan door te stellen dat 
we geen ‘belanghebbende’ zijn. Ook de twee WOB-verzoeken die ingediend waren tegen de MRDH 
en de gemeente Den Haag hebben niet gezorgd voor de gewenste transparantie over de 
besluitvorming en over de samenwerking tussen de betrokken partijen. Erg teleurstellend, maar dat 
betekent voor de wijkvereniging niet het einde van haar inzet op dit dossier. Ze zal nieuwe manieren 
vinden om dit dossier onder de aandacht te houden van alle betrokkenen.  

Verkeer 
Het onderwerp verkeer is veelomvattend en gaat vaak om zeer lokale meldingen. Insteek van de 
wijkvereniging is dat wijkgenoten eerst zelf de melding doen bij de gemeente. Als ze daar niet 
verder komen, dan neemt de wijkvereniging de melding mee in haar reguliere overleg met de 
gemeente. Ook wordt twee keer per jaar een fysiek rondje in de wijk gemaakt om (de belangrijkste) 
meldingen door te nemen. Vanwege de COVID-19 pandemie is in 2020 slechts één keer een fysiek 
rondje in de wijk gemaakt. Meldingen worden wel periodiek besproken. 
  
Op het gebied van groot onderhoud en herinrichting speelde in 2020 de herinrichting van de 
Waalsdorperweg. Een ander onderwerp dat in 2020 op de agenda kwam betreft de toenemende 
zorgen van wijkgenoten over (veel) te hard rijden; met name op de Benoordenhoutseweg en de Van 
Alkemadelaan. De wijkvereniging heeft de gemeente eind 2020 verzocht om daar een pilot voor op 
te starten. 



 

 7 

  
Eind 2020 heeft de wijkvereniging ook overleg gevoerd met de gemeente en de nieuwe Albert Heijn 
op de hoek van de Van Hoytemastraat en Wassenaarseweg over de laad- en losplek die daar 
gerealiseerd zou worden. Zorgpunten van de wijkvereniging hadden betrekking op (1) de 
verkeersveiligheid, (2) de overlast voor wijkgenoten en (3) behoud van voldoende groen. Ten 
aanzien van de eerste twee punten worden er met de AH afspraken gemaakt over de laad- en 
losroute (zodat deze via de kortste weg de wijk in- en uitrijdt) en het beperken van de overlast. Deze 
afspraken betreffen een inspanningsverplichting (voor de AH) en deze worden begin 2021 
vastgelegd. Een omgezaagde boom wordt in overleg met de werkgroep Groen door twee bomen 
vervangen. 
  

2.1.3. Duurzaamheid en werkgroep Groen 

Duurzaamheid 
De energietransitie is de grootste uitdaging waar we de komende jaren samen voor staan. Samen 
met Stichting DuurSaam Benoordenhout zet de wijkvereniging zich in om voor het Benoordenhout 
inzichtelijk te maken welke mogelijkheden we straks hebben om over te stappen op alternatieve 
energiebronnen. Dat doen we zelf omdat we inbreng willen leveren voor het plan dat de gemeente 
eind 2021 maakt (de Transitie Visie Warmte). Anders wordt het voor ons bepaald.  
  
Begin 2020 heeft een professioneel onderzoeksbureau in kaart gebracht welke mogelijkheden onze 
wijk heeft om op termijn over te stappen op duurzame warmtebronnen. Omdat de uitkomsten van 
dat onderzoek de komende jaren kunnen veranderen is er in 2020 ook een “levend model” 
ontwikkeld om de uitkomsten actueel te houden. Input voor dat model is de “energiecheck”. Dat is 
een digitale tool die wijkgenoten in kunnen vullen om inzicht te krijgen welke mogelijkheden er zijn 
om hun woning te verduurzamen.  
  
Begin 2020 is ook de nieuwe website gelanceerd (www.duursaambenoordenhout.nl) die als 
basispunt dient om wijkgenoten op de hoogte te houden van wat het wijkinitiatief doet en wat ze 
zelf kunnen doen. Ook zijn er herkenbare logo’s ontwikkeld (voor op de website) om voor 
wijkgenoten in één oogopslag zichtbaar te maken waar het wijkinitiatief mee kan helpen 
bijvoorbeeld een gesprek met één van de energiecoaches.  
  
In maart 2020 is een jaarlijkse wijkbrede bijeenkomst gehouden om wijkgenoten te informeren over 
de voortgang. Die bijeenkomst is goed bezocht door meer dan 120 mensen. Daarna was het plan om 
de wijk in te gaan om het gesprek op buurtniveau te voeren, maar toen brak de COVID-19 pandemie 
uit. Toen is in de tweede helft van het jaar gekozen voor digitale bijeenkomsten. Ook is begin juli 
gestart met een campagneweek om extra aandacht te vragen voor het wijkinitiatief. Een tweede 
campagneweek volgde in oktober. Die aanpak bleef niet onopgemerkt. Het wijkinitiatief werd 
genomineerd voor een belangrijke communicatieprijs (Galjaard-prijs). In het laatste kwartaal van 
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2020 ging de eerste collectieve zonnepanelen actie van start en werden alle wijkgenoten bevraagd 
over de zes routes naar verduurzaming.  
  
Kortom: er wordt veel werk verzet op het duurzaamheidsdossier en daar werken ontzettend veel 
wijkgenoten aan mee (onder leiding van Stichting DuurSaam Benoordenhout). De wijkvereniging zal 
zich op dit dossier blijven inzetten omdat dit één van de belangrijkste dossiers van de komende 
jaren wordt.  

Groen 
De werkgroep Groen signaleert ontwikkelingen en activiteiten die voor het behoud van het groene 
karakter van onze wijk aandacht vragen en voert hierover periodiek overleg met de gemeente.  
  
In 2020 hebben ze onder meer aandacht gevraagd voor de nieuwe flora en fauna die de afgelopen 
jaren is ontstaan in Park Oostduin ter hoogte van de Oude Lindelaan. Toen er plannen waren om de 
lindenlaan in ere te herstellen heeft de werkgroep Groen verzocht om een andere bomenlaan in 
Park Oostduin te herstellen en de avifauna daar met rust te laten. Een ander aandachtspunt betrof 
de plannen voor het creëren van een pluktuin in park Oostduin. Daarvoor was een verzoek 
ingediend bij de gemeente. De eigenaar van dat park had twee locaties op het oog: in park Oostduin 
of in de Gravinnetuin. De werkgroep Groen heeft de eigenaar in 2020 geadviseerd om de pluktuin in 
de Gravinnetuin te realiseren omdat deze mooi besloten ligt en de tuin al voor deze doeleinden 
wordt gebruikt. De wijkvereniging steunt de werkgroep Groen in dat standpunt en vertrouwt erop 
dat de pluktuin in goed overleg met de bestaande gebruikers van de Gravinnetuin gerealiseerd kan 
worden en toegankelijk wordt voor alle wijkgenoten. 
  
Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er ook enkele zaken blijven liggen die de werkgroep Groen 
graag gerealiseerd had willen zien in samenwerking met de gemeente: zoals de aanleg van het 
eerste vlinder- en bijenveldje als maatregel om de achteruitgang van het insectenbestand tegen te 
gaan en een plan om de hoeveelheid kroos in de wateren rond Clingendael en Oosterbeek aan te 
pakken. De werkgroep Groen blijft zich hiervoor inzetten. 
 

2.1.4. Overige zaken 
 
Geluid 
De wijkvereniging heeft eind 2020 een persbericht uitgebracht naar aanleiding van berichten in de 
media over het verplaatsen van Parkpop naar het Malieveld. Wijkgenoten maken zich daar grote 
zorgen over en de wijkvereniging wil dat er iets gedaan wordt aan de terechte zorgen van direct 
omwonenden. De gemeente heeft ons eind 2020 laten weten aan een evenementennota te werken 
die in de eerste helft van 2021 gedeeld zal worden.  
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Seyss Inquart Bunker 
De gemeente Wassenaar zou in 2020 de nota van uitgangspunten opstellen. Die nota is vertraagd 
omdat er bij nader inzien meer onderzoek en archiefwerk nodig is. Verder is de naam veranderd in 
“Commando Post Clingendael”. 

 

2.2 Doelgroepen 

Jongeren & evenementen 
Helaas heeft Covid het afgelopen jaar impact gehad op alle reguliere activiteiten voor de jongeren. 
De Koningsdagcommissie was nagenoeg klaar met de voorbereidingen voor een mooie en gezellige 
Koningsdag toen we moesten besluiten de activiteiten voor die dag te staken.  
Hetzelfde besluit was noodzakelijk voor de Zeepkistenrace. Om toch de verbinding met de buurt te 
maken is met hulp van veel vrijwilligers de Corona-helplijn opgestart (zie hieronder).  
Door Covid-19 kon de traditionele Sinterklaasintocht niet worden gehouden als voorgaande jaren. 
Het Sinterklaas Comité heeft in plaats hiervan een speurtocht door de wijk georganiseerd en 
getracht de sfeer van Sinterklaas enigszins te benaderen. Gelet op de RIVM-regels is ervoor gekozen 
om de activiteit te spreiden over 3 weken (16 nov t/m 4 dec) waardoor er geen grote clusteringen 
en bewegingen van kinderen en hun ouders zijn geweest. Ter promotie van de activiteit zijn er 1500 
folders met daar in een routekaart verspreid via de basisscholen in de wijk. Ondernemers op het 
Hoytemaplein, Duinzigt, Waalsdorp en de Nassaubuurt hebben ondersteund in de promotie.  

Ouderen 
De ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB) is een subcommissie van de Wijkvereniging. De CCB 
organiseert sociale, sociaal-culturele, recreatieve en voorlichtende activiteiten voor 55+-ers in onze 
wijk. Het gaat daarbij niet alleen om die activiteiten zelf, maar ook om onze oudere wijkgenoten een 
extra kans te bieden bestaande contacten in de wijk te onderhouden en nieuwe contacten te 
leggen. De CCB is geen zorginstelling. 
Ook in 2020 had de CCB weer de ambitie een omvangrijk programma uit te voeren. Maar helaas: de 
coronapandemie gooide roet in het eten. Dat had tot gevolg dat de CCB haar fysieke activiteiten 
vanaf 11 maart moest staken. Daarvoor heeft de CCB gelukkig nog wel twee lezingen in het 
Benoordenhuis kunnen houden en twee buffetten in Chateau Bleu, alsmede vijf excursies naar 
musea in Den Bosch, Utrecht, Delft, Leiden en Schoonhoven kunnen maken. 
In september is de CCB eindelijk weer van start gegaan, maar vanwege de corona-beperkingen 
uitsluitend digitaal, dus met digitale lezingen. Daarmee kon de CCB weliswaar niet alle CCB-leden 
bereiken, immers alleen hen (75%) over wier e-mailadres de CCB beschikte (ongeveer 75%). De CCB 
heeft in het najaar drie digitale lezingen kunnen houden. Ook in 2021 zijn we daarmee doorgegaan. 
Bewoners van 55 jaar en ouder uit het Benoordenhout kunnen lid worden van de CCB. Mensen die 
niet in onze wijk wonen, kunnen donateur worden. Om lid of donateur te kunnen worden, moet 
men ook lid of donateur van de Wijkvereniging zijn of worden. Leden en donateurs van de CCB 
betaalden - naast de contributie voor de Wijkvereniging - als jaarcontributie voor de CCB nog steeds 
slechts € 9,50. Eind 2020 telde de CCB 505 leden en donateurs (begin 2020 519). 
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Lezingen waren gratis voor leden en donateurs van de CCB; anderen betaalden € 5,00 per fysieke 
lezing. De digitale lezingen waren alleen voor leden en donateurs van de CCB toegankelijk (gratis). 
Ook de diners en excursies waren net als altijd alleen voor leden en donateurs van de CCB 
toegankelijk (tegen betaling van de kostprijs). 
De bestuurscommissie van de CCB bestond in 2020 uit: Jan van Kreveld (voorzitter/secretaris), Jos 
Bierlaagh , Gerrit van Straalen (penningmeester), Gonne Palm en Rozemarie Verheij, en vanuit het 
bestuur van de Wijkvereniging Chance Pennington de Jong. Daarnaast verzorgde Rinia de Bruin tot 
september wederom het ledenbestand; na vele jaren is zij daarmee gestopt. De ledenadministratie 
van de CCB is sindsdien in die van de Wijkvereniging geïntegreerd en wordt nu dus door Mirjam 
Kroemer gedaan. Tolleke Woustra was gastvrouw bij onze lezingen in het Benoordenhuis. 
 
Corona-hulplijn 
De wijkvereniging heeft naar aanleiding de uitbraak van de pandemie in maart 2020 een 
telefonische hulplijn opgezet om (vooral oudere) wijkbewoners bij te staan. De wijk, gemeente en 
Voorwelzijn reageerden enthousiast op dit initiatief en gezamenlijk hebben we 2 flyers verzorgd. 
Veel vrijwilligers hebben in 2 rondes folders met informatie verspreid en er kwamen veel 
aanmeldingen van hulpverleners binnen. Gelukkig bleek dat er onderling tussen buren al veel hulp 
werd geboden, dus de hulpvragen naar de Corona-hulplijn bleven beperkt. Fantastisch om te zien 
dat men in onze wijk zo bereidwillig is een ander te helpen! 
 
Voorwelzijn en stadsdeel Haagse Hout 
Met het Stadsdeel en Voorwelzijn is frequent contact over onderwerpen en projecten die ouderen 
betreffen. Beide gebruiken de wijkvereniging als klankbord, maar zien de wijkvereniging ook als 
toegang tot wijkbewoners die tot de doelgroep behoren of vrijwilliger willen worden. Beleid dat de 
doelgroep betreft wordt door het stadsdeel uitgezet en door Voorwelzijn in plannen omgezet. De 
wijkvereniging wordt hierover geïnformeerd en geconsulteerd, maar speelt verder geen actieve rol.  
 
Expats  
De expatcommissie heeft als missie het behartigen van belangen van de uit het buitenland komende 
en in het Benoordenhout wonende personen met of zonder hun families, de zogenaamde expats. 
Deze belangenbehartiging bestaat uit het versterken van de banden tussen expats en de 
Nederlandse buurtbewoners. De commissie doet dit door het organiseren van activiteiten en 
excursies voor expats en buurtbewoners en het schrijven van Engelstalige artikelen in het wijkblad 
o.a. interviews met allerlei soorten expats. De activiteiten worden in het Engels aangekondigd in het 
wijkblad, op de website en via Facebook.  
 
In maart 2020 organiseerde de commissie in het Benoordenhuis een goedbezochte lezing over 
Haagse schilders door Monique Varma. Door het uitbreken van de coronapandemie en de 
maatregelen die daar van overheidswege op volgden, was het vervolgens in 2020 niet meer mogelijk 
om activiteiten te organiseren. Een bezoek aan het Oranjehotel in mei 2020 moest dan ook worden 
afgelast.  In 2020 restte de commissie niets anders dan te brainstormen over toekomstige 
activiteiten en heeft ze gewerkt aan het actualiseren van “The guide to Benoordenhout:” die begin 
2021 digitaal is verschenen (www.wvbn.nl).  
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De expatcommissie bestond in 2020 uit drie commissieleden te weten Marja van Loopik, Ellen 
Victoria en Rachel Hamer. Vanuit het wijkbestuur neemt Willeke Richel deel. De Engelstalige 
artikelen in het wijkblad zijn verzorgd door Georgia Regnault. 

 

2.3 Cultuur en evenementen 
 
Cultuurcommissie: Atelierroute 
Om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen ondersteunt de wijkvereniging waar mogelijk tal van 
culturele activiteiten in Benoordenhout. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Atelierroute, die in 
2020 in mei zou gaan plaatsvinden. Echter ook hier heeft de coronapandemie de doorgang daarvan 
verhinderd. Om toch nog iets van een “Atelierroute” te laten doorgaan heeft de Commissie een 
Raamatelierroute georganiseerd. De kunstenaars die zich voor de Atelierroute hadden opgegeven is 
gevraagd hun kunst achter het raam van hun huis te hangen of te plaatsen. Geïnteresseerden 
konden aan de hand van een routeplan de kunst achter de ramen bewonderen. 
  
In 2020 heeft de commissie afscheid moeten nemen van diverse leden: Pauline Bosman, Frank 
Durand, Marthe Fuld, Marien Metz en Ger Overmars. Dit betekent dat de commissie per 31 
december nog slechts bestond uit Brigitte Schreuder, Eveline Jansen en namens het bestuur Willeke 
Richel. Aanwas van nieuwe leden in 2021 is dan ook noodzakelijk. 
 
Benoordenhoutse Oldtimer Club 
In 2020 heeft de Benoordenhoutse Oldtimer Club in het tweede bestaansjaar een mooie groei 
doorgemaakt van 40 naar 70 leden. Door corona konden een aantal geplande activiteiten geen 
doorgang vinden, maar desondanks zijn er een paar mooie events georganiseerd met de corona 
regels. Zo is er met een 5-tal auto’s een prachtige route rondom Den Haag gereden op 2e Paasdag, 
is er in juni een mooie bloembollentocht gereden met 11 auto’s en als klap op de vuurpijl kon het 
tot Hugh Ellis Memorial omgedoopte jaarlijkse einde seizoen toertocht vanaf het Louwman Museum 
met 30 auto’s worden gereden in september! Dat was een prachtige, professionele route naar 
Kamerik met geweldige catering op de eindlocatie en de gehele dag een prachtige najaarszon. 
In de app-groep zitten 43 leden, welke elkaar weten te vinden met leuke berichtjes, beschikbare 
garageboxen of zelfs auto’s. Ook op straat wordt er regelmatig een B.O.C. lid gespot, altijd met een 
praatje. 
In 2021 kunnen we hopelijk de events inhalen: Autopraatjes bij Huet Brothers, poetsles van de 
professionals van Sonax en een privé concert van de Jumping Jewels. Uiteraard gaan we ook weer 
veel rijden door mooie tochtjes te maken. 
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2.4 Communicatie 
 
Website wvbn.nl 
 
Op 18 november 2020 ging een geheel vernieuwde website van de wijkvereniging online. 
Er waren verschillende redenen voor een opfrisbeurt. Het uiterlijk verdiende een oppepper en de 
navigatie kon beter.  
Al werkend aan de basisstructuur kwam er een belangrijke doelstelling bij. De vormgeving en de 
inhoud zouden er samen voor moeten zorgen dat de site een schakelfunctie ging vervullen tussen 
de wijkverenging en de wijkbewoners. Die functie is door de webmaster en webredacteur op 
verschillende manieren ingevuld. De Wijkwijzer met praktische informatie over allerlei diensten en 
instellingen is aanzienlijk uitgebreid. In de Agenda staat vermeld welke activiteiten er zijn in de wijk.  
En dan is er de nieuwspagina waarmee de site opent. Hier verschijnen actuele berichten die voor de 
wijkbewoners van belang of interessant kunnen zijn. Een karakteristiek onderdeel van deze rubriek 
zijn de foto’s. Het zijn beelden uit de wijk, dus herkenbaar en vertrouwd.  
Alle berichten die op de site verschijnen, worden opgeslagen. ‘Tags’ onderaan de teksten en de 
kolom ‘categorieën’ aan de rechterkant van de site maken het terugvinden van artikelen eenvoudig. 
De website heeft dus een nieuwsfunctie én een als naslagwerk. Via een link is ook de vorige site nog 
te raadplegen. 
Bijzonder is de mogelijkheid van tweerichtingsverkeer. Wijkbewoners kunnen zelf een tekst 
aanleveren voor de nieuwspagina of de agenda. Dat werkt eenvoudig met de speciale knop op de 
site. 
Alles bijeen hebben alle nieuwe elementen ervoor gezorgd dat steeds meer bewoners de weg naar 
de website weten te vinden.  
Het gemiddelde aantal bezoeken bedroeg vóór het live gaan van de site gemiddeld 620 per maand. 
In het laatste kwartaal van 2020, na het live gaan, was dit gemiddeld 10.900 per maand!  
	
Facebook-pagina van de wijkvereniging 
Het tweede communicatiemiddel is de open Facebookpagina van de wijkvereniging. Hier worden 
berichten van de site herhaald, maar ook wordt andere voor de wijk belangrijke berichtgeving 
geplaatst. In 2020 is deze pagina ongeveer 95.000 keer bezocht en dat is een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van 2019 toen dat ongeveer 19.000 bezoeken waren. 
 
Nieuwsbrief voor leden 
Er zijn enkele digitale nieuwsbrieven verstuurd (aan leden van wie de emailadressen bekend zijn).  
 
Twitter 
Het Twitteraccount van de wijkvereniging had 782 volgers en gemiddeld zijn er 113 bezoekers per 
dag. Van alle communicatiemiddelen wordt hiervan het minst gebruik gemaakt. 
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Wijkblad 
Ons wijkblad zorgt voor verbinding en voor identiteit. Daarnaast is het ook een belangrijke 
inkomstenbron voor de vereniging. Daarom is er ons veel aan gelegen om de kwaliteit ervan hoog te 
houden, zodat het voor adverteerders aantrekkelijk is te adverteren.  
Het streven is steeds om de verschillende doelgroepen in de wijk te bereiken en aan te spreken. Zo 
bevat elke editie ook enkele Engelstalige pagina’s ten behoeve van de expats in onze wijk.  
Ook in 2020 bood het wijkblad in tekst en beeld informatie over ontwikkelingen en activiteiten in de 
wijk, cultuur, historie, bijzondere wijkgenoten, vrijwilligerswerk en sport.  
In 2020 bleek de verbindende functie van het wijkblad belangrijker dan ooit, omdat door de 
maatregelen in het kader van Covid-19 mensen meer aan huis en de wijk gebonden waren en veel 
activiteiten geen doorgang konden vinden.  
In het kader van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog verschenen in elke 
editie een of meer artikelen over het Benoordenhout in oorlogstijd. Het Wijkblad Benoordenhout 
verscheen zes keer, in een oplage van 9.300 exemplaren. In elk nummer van het wijkblad 
adverteerden circa 57 bedrijven. De redactie bestond in 2020 uit Anne-Helene Borgts 
(hoofdredacteur), Georgia Regnault, Barbara Verloop en Willemien de Vlieger-Moll. Mirjam Kroemer 
was verantwoordelijk voor de advertenties 
 
Commissie  
De communicatiecommissie heeft in 2020 de besluitvorming over vernieuwing van de site in het 
bestuur, voorbereid; deze is live gegaan in januari. 
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3. Onze vereniging 

3.1 Leden 
  
De Wijkvereniging streeft actief naar meer nieuwe leden uit de wijk, mede ter verbreding van het 
draagvlak. Opzeggingen vinden plaats om reden van ouderdom en/of overlijden en verhuizing. Eind 
2020 waren er 1832 leden (eind 2019: 1852, eind 2018:1824), waarvan 505 tevens lid van CCB. In het 
afgelopen jaar is door de coronacrisis één algemene ledenvergadering georganiseerd (19 november) 
via MS Teams. 

3.2 Bestuur 
 
In 2020 hebben zich enkele bestuurswisselingen voltrokken. De bestuurstermijn van Stefan Baecke 
zat er in november 2020 op. Het bestuur bestaat nu uit Chance Pennington de Jongh (voorzitter), 
Paul van Dijk (secretaris), John Boss (penningmeester), Elisabet Molenaar, Willeke Richel, Virginia 
van Gessel – Oliveira. Marleen Schrama en André van den Heuvel worden in de ALV van april 2021 
voorgedragen en draaien sinds begin 2021 al mee in het bestuur. Elisabet Molenaar en Paul van Dijk 
nemen afscheid. 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen, allen lid van de vereniging: 
 

Naam functie/portefeuille datum 
benoeming  

einde 
termijn 

termijn 

Chance Pennington de Jongh Voorzitter 
Communicatie 

24-05-2018 24-05-2021 1 

Paul van Dijk Secretaris 
Duurzaamheid 

24-05-2018 24-05-2021 1 

John Boss Penningmeester 19-11-2019 19-11-2022 1 
Stefan Baecke JOE en cultuur 

Benoordenhuis 
16-11-2017 16-11-2020 1 

Willeke Richel JOE en cultuur 09-04-2019 09-04-2022 1 
Olivia van Gessel-Oliveira JOE en cultuur 19-11-2020 19-11-2023 1 
Elisabet Molenaar Leefomgeving 

Duurzaamheid 
18-04-2018 18-04-2021 1 

 
3.3 Werkwijze 
 
De nadruk van de activiteiten van de wijkvereniging in 2020 lag bij activiteiten die online mogelijk 
waren. Het bestuur en de verschillende commissies hebben hun taken volledig kunnen uitoefenen 
door middel van online vergadermogelijkheden als Zoom en Teams. In november is de ALV online 
gehouden, nadat deze in het voorjaar vanwege de pandemie afgeblazen is. Tijdens deze vergadering 
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is het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2021 goedgekeurd en heeft besluitvorming plaatsgevonden 
over het Benoordenhuis. De activiteiten in het Benoordenhuis zijn door de pandemie volledig 
stilgevallen.  
 
In het kader van de naleving van de privacyregelgeving (AVG) zijn een privacyverklaring, rechten van 
betrokkenen en een datalekprocedure vastgesteld die te vinden zijn op de website: 
https://www.wvbn.nl/avg/wijkvereniging-benoordenhout/. 
 
Ook voor 2020 zijn we veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers die, ondanks de praktische 
belemmeringen, hun bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden van de wijkvereniging.  
 

3.4 Wijkcentrum 
Na een jarenlange discussie binnen de wijkvereniging heeft het bestuur de besluitvorming ten 
behoeve van de ALV voorbereid. 
 
Belangrijkste conclusies waren: 

• dat verdere exploitatie tot steeds grotere verliezen zou leiden,  
• dat een enquête in de wijk niet geleid heeft tot een eenduidige conclusie,  
• dat het ter beschikking stellen van een wijkcentrum niet de taak is van de wijkvereniging, 

maar van de welzijnsorganisatie Voorwelzijn,  
• dat er twee praktische aspecten zijn die een succesvolle exploitatie in de weg staan: 

geluidsoverlast bij de buren en de slechte ventilatie,  
• dat er meerdere alternatieven in de wijk zijn voor verenigingen om hun activiteiten te 

organiseren zoals, ouderenzorg organisaties, kerken en sportverenigingen.  
• dat de wijkvereniging een eigen honk nodig heeft waar bestuurlijke en 

commissieactiviteiten plaats kunnen vinden.  
 
De ALV heeft ermee ingestemd dat de huur opgezegd zou worden en dat ten behoeve van bestuurs- 
en commissie activiteiten er naar een nieuwe locatie gezocht zal worden waarbij in eerste instantie 
de wijkvereniging het clubgebouw van "Lets stick together" op het oog heeft. 
 
De wijkvereniging heeft de huur opgezegd; er geldt een opzegtermijn tot 31 december 2021. Tot die 
tijd maakt de vereniging gebruik van het bestaande gebouw en houdt de kosten zo laag als mogelijk. 
Door Corona is het grootste gedeelte van het jaar 2020 het Benoordenhuis dicht geweest en dat 
heeft de resultaten negatief beïnvloed want geen inkomsten maar wel (vaste) lasten. 

 

3.5 Financiën 
 
De wijkvereniging heeft (naar dotatie bestemmingsreserves) in 2020 een positief resultaat behaald. 
Hiervoor wordt verwezen naar de cijferopstellingen in dit jaarverslag en de toelichting aldaar. Naast 
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dit jaarverslag is de balans en de staat van baten en lasten bedoeld in art. 18 van de statuten 
opgenomen. 
  
Deze rekening en verantwoording van het bestuur is ter controle in handen gesteld van de door de 
Algemene Ledenvergadering ingestelde Kascommissie 2020. De Kascommissie brengt zelfstandig 
een verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen. De rekening en 
verantwoording 2020 wordt op 19 april 2021 in de algemene ledenvergadering behandeld, tegelijk 
met het verslag van de kascommissie 2020. 
  
De kascommissie wordt ieder jaar opnieuw benoemd en bestaat uit 3 personen. De Kascommissie 
2020 bestaat uit: 

1. m.i.v. cie boekjaar 2018 – dhr. K. Zachariasse. 
2. m.i.v. cie boekjaar 2019 – dhr. F. Huitema 
3. m.i.v. cie boekjaar 2020 – dhr. S. van der Sterren  

  
Overeenkomstig de ANBI-regeling ontvangen de bestuurders geen bezoldiging bedoeld in die 
regeling. 
 
 
 
Chance Pennington de Jongh                    
 
John Boss 
     
Paul van Dijk                                                  
 
Elisabet Molenaar 
 
Willeke Richel 
 
Virginia van Gessel - Oliveira 
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Jaarrekening 
 
Overeenkomstig de ANBI-regeling ontvangen de bestuurders geen bezoldiging bedoeld in 
die regeling.  
   

Balans per 31 december 2020           
  Balans per 31-12-2020   Balans per 31-12-2019 
  Activa Passiva   Activa Passiva 
            
Vaste activa 1     1   
Vorderingen 3.973     5.712   
Kas/Bank 223.131     221.769   
Eigen vermogen - Algemene reserves   95.726     91.812 
Eigen vermogen - Bestemmings reserves   114.037     111.419 
Resultaat boekjaar   1.965     7.600 
Crediteuren en overige schulden   15.377     16.652 
  227.105 227.105   227.482 227.483 

  
 

Staat van baten en lasten 2020            

  Realisatie Realisatie Begroting    ∆ Realisatie  

   2020 2019 2020   
Begroting 

2020 
Baten            
Contributies   28.531 29.875 28.000   531 
Subsidies  29.256 33.448 35.500   -6.244 
Wijkblad  71.626 83.834 80.000   -8.374 
Benoordenhuis  13.372 55.387 51.000   -37.628 
Inkomsten activiteiten  95 9.862 8.500   -8.405 
Rentebaten  3 38 0   3 
   142.883 212.444 203.000   -60.117 
Lasten            
Bestuur  3.600 3.600 3.500   100 
Secretariaat  15.282 18.088 23.500   -8.218 
Corona Acties  899 0 0   899 
Administratie, bank en overige kosten  3.118 3.152 700   2.418 
Commissies  12.828 42.356 45.000   -32.172 
Wijkblad  66.031 66.899 67.500   -1.469 
Website  3.119 1.006 2.000   1.119 
Benoordenhuis  37.107 51.539 60.500   -23.393 
Dotaties Bestemmingsreserves  -1.067 18.205 0   -1.067 
   140.918 204.845 202.700   -61.782 
Overschot  1.965 7.600 300   1.665 
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Toelichting - Balans   
    
Vorderingen   
Debiteuren Wijkblad 1.572 
Debiteuren Wijkcentrum 0 
Vooruitbetaalde bedragen 156 
BTW - Kwartaal 4 2.165 
Overloop posten CCB 80 
  3.973 
    
Crediteuren & overige schulden   
Crediteuren -5 
Ontvangen subsidies derden 350 
Nog te betalen bedragen 9.761 
Betaalpassen Benoordenhuis (saldo) 729 
Vooruitontvangen contributies 167 
Vooruitontvangen subsidies 4.000 
Overige schulden 375 
  15.377 
    
Kas/Bank   
Kas 0 
ING betaalrekening 15.086 
ING spaarrekening 90.000 
ABN betaalrekening 0 
ABN spaarrekening 0 
RABO betaalrekening 21.759 
RABO spaarrekening 80.003 
ING betaalrekening CCB 16.284 
  223.131 
    
Eigen Vermogen   
Algemene reserve Wijkvereniging 1-1-2020 91.812 
Algemene reserve CCB 1-1-2019 15.419 
Bestemmings reserve Wijkver. 1-1-2019 96.000 
Bestemming Resultaat 2019 Wijkvereniging 3.914 
Bestemming Resultaat 2019 CCB 3.685 
Bestemmingsreserve Automatisering/AVG -937 
Mutatie Bestemmingsreserve BNH -15.130 
Mutatie Bestemmingsreserve Duurzaamheid 15.000 
Resultaat Wijkvereniging 2020 -6 
Resultaat  CCB 2020 1.971 

  
211.728 
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Toelichting Resultaat  Realisatie Realisatie Begroting   ∆ Realisatie - 

   2020 2019 2020   
Begroting 

2020 
Baten            
Ontvangen contributies Wijkvereniging  23.620 24.705 23.000   620 
Ontvangen contributies CCB  4.912 5.170 5.000   -89 
Ontvangen subsidies   29.256 33.448 35.500   -6.244 
Inkomsten advertenties wijkblad  71.626 83.834 80.000   -8.374 
Inkomsten zaalhuur Benoordenhuis  6.820 23.355 23.500   -16.680 
Inkomsten buffet Benoordenhuis  6.552 32.033 27.500   -20.949 
Inkomsten activiteiten  0 9.862 8.500   -8.500 
Ontvangen sponsoren derden  95 0 0   95 
Rentebaten  3 38 0   0 
   142.883 212.444 203.000   -60.117 
Lasten             
Kosten bestuur   3.600 3.600 3.500   100 
Kosten secr./administratie  5.334 16.626 20.000   -5.065 
Kosten secretariaat  9.601 0 0   0 
Kosten vrijwilligers  347 1.462 3.500   -3.153 
Accountantskosten  2.361 2.253 0   2.361 
Bankkosten en onvoorzien  757 899 700   57 
Corona Aacties  899 0 0   899 
Kosten commissie Cultuur  550 3.243 4.000   -3.450 
Kosten commissie Expats  205 171 1.000   -795 
Kosten commissie RO  345 3.333 4.000   -3.655 
Kosten commissie Duurzaamheid  2.506 3.267 3.000   -494 
Kosten commissie Jongeren  3.480 500 1.000   2.480 
Kosten commissie Ouderen  2.694 1.659 6.000   -3.307 
Kosten commissie Zeepkistenrace  0 1.058 1.000   -1.000 
Kosten commissie Sint Nicolaas  1.718 5.345 5.000   -3.282 
Kosten commissie Koningsdag  1.331 23.781 20.000   -18.669 
Acquisitiekosten wijkblad  16.025 15.755 16.000   25 
Kosten drukwerk wijkblad  36.030 37.750 37.000   -970 
Kosten bezorging wijkblad  5.432 4.602 5.500   -68 
Overige kosten wijkblad  8.544 8.792 9.000   -456 
Kosten website  3.119 1.006 2.000   1.119 
Kosten huur Benoordenhuis  7.891 7.688 8.000   -109 
Kosten beheer Benoordenhuis  26.308 28.694 38.000   -11.692 
Kosten inkoop buffet Benoordenhuis  2.908 15.157 14.500   -11.592 
   141.985 186.640 202.700   -60.715 
Operationeel overschot  898 25.805 300   598 
             
Bestemmingsreserve Duurzaamheid  15.000 15.000 0   15.000 
Bestemmingsreserve Benoordenhuis  -15.130 3.205 0   -15.130 
Bestemmingsreserve Automatisering/AVG  -937         
Overschot  1.965 7.600 300   728 
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Toelichting Contact Club 
Benoordenhout            

   Realisatie Realisatie Begroting    ∆ Realisatie 

   2020 2019 2020   
Begroting 

2020 
Baten            
Baten CCB   4.665 5.422 5.275   -611 
   4.665 5.422 5.275,00   -611 
Lasten            
Kosten secr./administratie  0 0 100   -100 
Nieuwsbrieven  344 1.725 2.000   -1.656 
Diversen/onvoorzien  0 0 50   -50 
Kosten betalingsverkeer  265 384 275   -10 
Saldo evenementen  2.084 -373 0   2.084 
   2.694 1.736 2.425,00   269 
Overschot  1.971 3.686 2.850   -879 

 
  Balans per 31-12-2020   Balans per 31-12-2019 
  Activa Passiva   Activa Passiva 
            
Vaste activa 0     0   
Vorderingen   4.791     128   
Kas/Bank 16.284     18.977   
Eigen vermogen - Algemene reserves   0     0 
Eigen vermogen - Bestemmings reserves   19.104     15.420 
Resultaat boekjaar   1.971     3.685 
Crediteuren en overige schulden   0     0 
  21.075 21.075   19.105 19.105 

 
  



 

 22 

Toelichting  
  
Titel 9 Boek 2 BW  
De rechtspersoon houdt niet een onderneming in stand. Op de rechtspersoon is niet van 
toepassing het jaarrekeningregime als bedoeld in art. 2:362 BW.  
  
ANBI  
De rechtspersoon heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bedoeld in 
de Wet op de Inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de eisen om in 
aanmerking te komen resp. te blijven komen voor die status gewijzigd. De eisen zien met 
name op openheid van de ANBI naar derden toe en zijn thans te publiceren op de eigen 
website:   

• de naam van de instelling;  
• het RSIN/fiscaal nummer;  
• de contactgegevens;  
• de doelstelling;  
• het beleidsplan;  
• de bestuurssamenstelling;  
• de namen van de bestuurders;  
• het beloningsbeleid;  
• een verslag van de uitgeoefende activiteiten;  
• een financiële verantwoording, bestaande uit een balans en een staat van 
baten en lasten, op te stellen binnen zes maanden na einde boekjaar.  

  
Deze eisen worden nagekomen in dit jaarverslag, behoudens de doelstelling en het 
beleidsplan. De doelstelling is opgenomen in de statuten, waarvan art. 2 lid 1 luidt als volgt:  

“De vereniging heeft ten doel het behartigen en bevorderen van de belangen en de 
sociale samenhang van haar leden en de overige bewoners van de wijk en aldaar 
werkende (rechts)personen, op en / of met invloed op het grondgebied van de 
wijk Benoordenhout binnen de gemeente ‘s-Gravenhage zoals hierna is aangegeven 
in artikel 3, lid 1 en/of de daarmee gelijkgestelde werkgebieden zoals hierna is 
omschreven in artikel 3 lid 2, in het bijzonder op het vlak van de leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk, de onderlinge verbondenheid van de bewoners en aldaar 
werkenden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."  

  
Het beleidsplan is het jaarplan inclusief begroting, die voor aanvang van het kalenderjaar in 
de najaars- ALV is besproken en vastgesteld. De statuten, het jaarplan en dit jaarverslag zijn 
resp. worden gepubliceerd op de website www.wvbn.nl.  
  
CCB  
CCB is geen aparte rechtspersoon. In dit financieel jaarverslag zijn de cijfers van CCB 
over 2020 geconsolideerd verantwoord. Op de laatste bladzijde van de cijferopstellingen 
hiervoor zijn de cijfers van CCB enkelvoudig weergegeven.  
  
Materiële vaste activa  
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De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de economische levensduur. Voor alle 
materiële vaste activa wordt een restwaarde aangehouden. De verliesbepaling hierna is van 
toepassing, indien de boekwaarde te zeer afwijkt van de waarde in het economische verkeer.  
  
Overige activa en passiva  
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig 
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.  
  
Grondslagen van resultaatbepaling  
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
van waardering. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd 
respectievelijk de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn.  
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Subsidies  
De wijkvereniging ontvangt van de Gemeente 's-Gravenhage jaarlijks een basissubsidie en 
aanvullende subsidies. De wijkvereniging ontvangt een subsidie als tegemoetkoming voor de 
vaste kosten. Deze wordt gebruikt ter bestrijding van de kosten van de administratie en 
onkosten van functionarissen. De wijkvereniging ontvangt een subsidie voor administratieve 
ondersteuning. Deze wordt gebruikt als tegemoetkoming in de kosten van m.n. 
Mirjam Kroemer, die de wijkvereniging ondersteunt.  
  
Ook overige subsidies, zoals koningsdag en sinterklaas, aan de wijkvereniging worden 
besteed overeenkomstig hun bestemming en zijn verantwoord in dit verslag.  
  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
De met de Gemeente Den Haag (Centrale Vastgoed Organisatie) afgesloten 
huurovereenkomst voor het Benoordenhuis is per 31-12-2014 verlengd voor een periode van 
5 jaar met een opzegtermijn van 12 maanden. Deze periode van 5 jaar is verstreken. De huur 
wordt telkenmale met 1 jaar verlengd. De opzegtermijn beleeft ongewijzigd 12 maanden.  
  
De huur werd in december 2020 opgezegd, conform het besluit van de ALV 
September 2020. Met inachtneming van de opzeg termijn heeft de vereniging een 
verplichting tot 31 Dec 2021. De maandelijkse huur bedraagt momenteel € 664,89 per maand 
(vrij van btw).  
  
Aantal werkzame personen  
Het aantal werkzame personen in het boekjaar bedraagt 0 FTE.  
  
Overige gegevens  
Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring  
De rechtspersoon is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een 
accountant. In het licht daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt, zodat 
hierom een accountantsverklaring ontbreekt.  
  
Statutaire regeling bestemming resultaat  
De vereniging mag ex art. 2:26 BW geen winst onder haar leden verdelen/uitkeren.   
• Het bestuur stelt voor het positieve resultaat van de CCB over 2020 van EUR 1.971 toe te 

voegen aan de reserves van de CCB  
• Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat wat betreft de contributie van 

de Wijkvereniging over 2020 van EUR 6 van de algemene reserves van de 
Wijkvereniging af te trekken.  

  
De rechtspersoon heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bedoeld in 
de Wet op de Inkomstenbelasting. De hieraan verbonden eisen voor wat betreft bestemming 
van een positief resultaat worden in acht genomen.  
 


