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UITNODIGING & OPROEP ALV EN CONCEPT AGENDA en  
(INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF THE NEIGHBOORHOOD ASSOCIATION) 

 
PRESENTATIE VERDUURZAMING  

Gastsprekers: Ilse Castermans en Gerard Hoogewaard  
(Welstand en Monumentenzorg Den Haag) 

 
Het bestuur van de Wijkvereniging “Van Stolkpark” nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 
op maandag 7 november 2022, aanvang 19:30 uur, VCL van Stolkweg 35 (zaal open 19:20 uur) 
 
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@vanstolkpark.nl of ter plekke. 
 
Vanaf dinsdag 1 november a.s. zijn de verslagen genoemd onder 1. en 2. te raadplegen op onze 
website: www.vanstolkpark.nl. De stukken genoemd onder 3. en 5. kunnen per e-mail opgevraagd 
worden (info@vanstolkpark.nl), maar liggen ook op 7 november klaar bij de vergadering.  
 
19:30 uur  Opening en vaststelling agenda 
 

1.    Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2021  
2. Verslag 2021 – 2022, van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark'  
3. Financieel verslag 2021       
4. Verslag kascommissie; decharge van het bestuur  
5. Begroting 2022 / 2023 
6. Herbenoeming kascommissie 
7. Bestuurssamenstelling 

Jorn van Beckhoven treedt af.  
De taak van penningmeester zal voorlopig vervuld worden door Anne Marie van 
Gerwen. Het bestuur stelt Carol Groenewegen als nieuw bestuurslid voor.  
Er is momenteel een vacature.  
Dat laat onverlet de bevoegdheid van de leden van de vereniging om krachtens 
het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de statuten tegenkandidaten te stellen. 
Kandidaatstelling door leden kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling 
aan het bestuur uiterlijk 6 dagen voor de vergadering, welke mededeling door 
tenminste 10 stemgerechtigde leden moet zijn ondertekend. Indien nodig kan de 
installatie van bestuursleden op een later moment plaatsvinden. 

8. Voorstel statutenwijziging 
9. Bouwen en breken 
10. Groen en grijs  
11. Energie transitie  
12. Veiligheid (met de wijkagent) 
13. Rondvraag 
14. Sluiting  

 
20.15  Verduurzaming  
  Presentatie door: Ilse Castermans  beleidsadviseur Welstand & Monumentenzorg 
     Gerard Hoogerwaard beleidsadviseur Welstand & Monumentenzorg 
 
De wijkvereniging is verheugd dat wij twee gastsprekers vanuit de afdeling Welstand en Monumentenzorg 
Den Haag, bereid hebben gevonden om ons het een en ander te vertellen over verduurzaming in onze wijk. 
Ilse Castermans is architect en zit sinds 2019 in de welstand, Gerard Hoogerwaard werkt daar sinds twee 
jaar en het van Stolkpark behoort sinds kort specifiek tot zijn aandachtsgebied.  
Zij geven een korte presentatie waarbij verschillende aspecten van verduurzaming (van huizen en 
monumenten) aan bod zullen komen. Er wordt voldoende tijd gereserveerd voor het stellen van vragen.   


