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COMMENTAAR BIJ DE DOCUMENTATIE 
 

 

INLEIDING  

 

Rond februari 2016 werd het bestuur naar eigen zeggen benaderd door de voorzitter Bert de 

Graaff, met de vraag of de AViN de Stichting Euritmie een lening kon verschaffen, daar de 

kosten van het ondernemen van de “De Zalen”, (dat is de naam van het pand Riouwstraat 1, als 

multifunctioneel dienst doend facilitaire instelling) ten opzichte van de inkomsten te hoog ble-

ken te zijn. De stichting dreigde failliet te gaan.  

Het bestuur van de AViN antwoordde, dat het niet de taak was van de vereniging leningen te 

verstrekken, maar dat er wel een andere mogelijkheid bestond. Daar de AViN door brand op de 

Reehorst in februari 2015 de zogenaamde “Villa” was kwijt geraakt, beschikte ze niet meer 

over een eigen “huis”. Ook omdat het pand in de Haagse Riouwstraat sinds 1958 nauw is ver-

bonden met de geschiedenis van de vereniging, had het bestuur wel oren naar het plan van de 

Stichting, maar dan om het pand zelf te verwerven. 

 

Op 27 juni werd er voor de leden in de regio Den Haag een informatieavond georganiseerd. Pas 

op de helft van de avond zei de voorzitter Jaap Sijmons, dat de AViN van zins was het pand 

weer in eigendom te verwerven. De reden was het gemis van een eigen gebouw, maar dat niet 

alleen. Er werd meteen aan toegevoegd dat er een verbouwing zou moeten plaatsvinden. Omdat 

de bibliotheek in dit pand gevestigd is, kwam deze ook ter sprake en zei de voorzitter, in voor 

mijn oren absoluut absurde bewoordingen, wat hij van boeken en van de bibliotheek dacht. Dat 

was zoiets als: “Boeken en bibliotheken zijn uit de tijd. De nieuwe generatie heeft daar geen 

interesse voor, alles moet nu digitaal. Wat moeten we met al die verouderde boeken en tijd-

schriftjaargangen en dan ook nog in het Duits! Weg ermee!” 

 

Deze plannen van het AViN-bestuur werden verder uitgewerkt. 

  

In september en november organiseerde de Stichting Euritmie nog twee informatieavonden. 

Een uitnodiging voor de tweede kreeg ik niet en ik was derhalve niet op de laatste avond. Op 

de eerste avond ging met van twee cijfers uit, de koopsom van 600.000 en van de verbouwing 

van rond 800.000  

 

Het werd steeds duidelijker, dat het bestuur van de AViN een ingrijpende verbouwing van het 

pand wilde uitvoeren om het aan hun ideeën aan te passen. Er moesten namelijk door het pand 

eigentijds op te smukken, 500 nieuwe jonge leden toetreden tot de vereniging. Hoe dat dan 

moest geschieden, zeiden ze er niet bij.  

 

Er werden op donderdag 13 oktober en maandag 12 december 2016 ook nog twee extra leden 

vergaderingen in Zeist georganiseerd en op de laatste kozen de leden voor de aankoop van het 

pand inclusief de daaraan gekoppelde verbouwing. Het was voor elkaar. Het pand zou nu in 

weer bezit van de vereniging komen. De koop, die geen echte koop maar een herverwerving 

voorstelde (men had voor het pand in 2008 bij verkoop 600.000 euro al gekregen) zou 600.000 

euro bedragen en de verbouwing 800.000 euro (of 900.000 euro). 

 

De leden werden omtrent de steeds spelende ideeën zeer summier geïnformeerd.   

Het grootste probleem voor veel regionale leden was, dat aan de koop de verbouwing gekoppeld 

werd. Omdat de eerste extra ledenvergadering van 13 oktober 2016 een raadgevende was, had 

men net zo goed een enquête kunnen houden, waarbij ook zeker veel leden buiten de regio 
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zouden hebben gereageerd. Dat werd niet gedaan en zo weet men niet hoeveel leden er eigenlijk 

überhaupt geïnteresseerd waren / zijn in de koop en verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3 

misschien zelfs tegen zo’n plan waren. 

In ieder geval was een groot deel van de leden wel akkoord met de koop, maar NIET met de 

geplande kostbare verbouwing, die in de eerste algemene ledenvergadering van 13 oktober nog 

niet aan de koop was gekoppeld. In aanloop naar de tweede algemene ledenvergadering van 12 

december 2016 werd in een open brief van Ton Jansen een scheiding van koop en verbouwing 

duidelijk tot uitdrukking gebracht. Tijdens de laatste vergadering van 12 december 2016 bleek 

er wél een koppeling te zijn op grond van een niet eerder openbaar gemaakte afspraak met de 

Stichting Euritmie.  

 

In de laatste 10 minuten van de vergadering, bij de uiteindelijke stemming, werd door Jaap 

Sijmons de beargumentering voor de beslissing om de verbouwing te koppelen aan de koop van 

de Riouwstraat zó voorgesteld, dat dit de enige optie was waarover gestemd moest worden. 

Toch werd door hem bedoeld, dat wanneer DEZE optie niet zou worden aangenomen, er andere 

zouden worden gezocht, b.v. die van Ton Jansen. Zijn betoog was echter zo onduidelijk, dat ik 

niet precies begreep wat er bedoeld werd. En ik heb stellig de indruk, dat vele leden de conclusie 

van zijn betoog zo hebben opgevat, dat er ALLEEN over deze optie gestemd kon worden. Later 

bleek bij navraag bij leden uit de regio Den Haag namelijk, dat zij dit inderdaad zo opgevat 

hadden. De meesten leden daar waren immers TEGEN deze koppeling! De grote meerderheid 

van de leden stemde dus toch voor een aan de verbouwing gekoppelde koop en zo kreeg het 

bestuur uiteindelijk zijn zin. 

 

Maar er bleven onduidelijkheden bestaan, waarvan de belangrijkste twee hier besproken wor-

den, namelijk wat zijn nu werkelijk de totale kosten van de geplande verbouwing en vindt de 

verbouwing van de 2e verdieping in een latere, tweede fase plaats of komt die er helemaal niet 

meer? 

 

 

DE TOTALE KOSTEN VAN DE VERBOUWING EN DE 2E VERBOUWINGSFASE 

 

Eerst zouden de kosten 900.000 euro bedragen, dan weer 800.000 euro. Bij het schrijven van 

dit artikeltje (30.04.17)  is nog steeds niet bekend wat de werkelijke totale kosten zijn.  

Er is namelijk een discrepantie van rond de 100.000 euro, die te maken heeft met de zoge-

naamde tweede fase, waarin de 2e verdieping, alwaar zich ook de bibliotheek bevindt, op een 

later tijdstip zal worden verbouwd.  

 

Uit document 1 (het bedrijfsplan), dat de eerste berekeningen laat zien, wordt uitgegaan van 

900.000 euro. Maar omdat de Stichting Euritmie 100.000 euro zou investeren, komen de kos-

ten dan op 800.000 euro. Mogelijk is door verdere besprekingen deze investering weggevallen 

en schiet de beraming voor de totale nieuwbouw er 100.000 euro bij in. 

 

Over deze discrepantie van 100.000 euro worden de leden niet geïnformeerd. Dit verschil wordt 

ook door Ton Jansen in document 2 gerefereerd. 

Maar wat Ton Jansen niet refereert, is de bijgevoegde kostenberaming door Yaike Dunselman 

in zijn Bijlage in de brief document 3. Daar zien we dat de reductie van de kosten van de 

verbouwing al in september 2016 100.000 euro bedraagt en wel door het schrappen van de 

kosten voor de verbouwing in de 2e fase.     
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Dat strookt niet met het document 1. Het terugtrekken van een investering enerzijds of het 

schrappen van een deel van de verbouwing anderzijds, zijn twee geheel verschillende dingen. 

Bij investering in en uitvoering van verbouwing van de 2e etage in een 2e fase komen de kosten 

op 900.000 euro. Hier werd in Motief onduidelijk aan gerefereerd in document 4a en het be-

drag van 900.000 euro werd ontegenzeggelijk duidelijk genoemd in document 4b. Zonder in-

vestering en schrappen van de 2e fase komen de kosten op ca. 750.000 euro. Merkwaardig! 

Ook dit wordt niet aan de leden gezegd. 

 

Ik ging er van uit dat er een 2e fase gerealiseerd werd, waarin de 2e etage van het pand onder 

handen genomen zou worden, inclusief de bibliotheek. Derhalve ontwierp ik een “alternatieve 

infrastructuur”, waardoor veel meer ruimte voor de bibliotheek zou ontstaan (zie fig. 2, pag. 5 

in de documentatie). 

 

In document 5c wordt door het bestuur bericht dat de kosten voor de verbouwing zeker op 

800.000 euro zullen komen. Ook in de brief aan de leden wordt gezegd dat de kosten 800.000 

euro bedragen (document 3a) en dat er een tweede fase zal komen (document 3b). Dit staat 

weer haaks op de kostenraming van Yaike Dunselman, waarin beweerd wordt dat de totale 

kosten rond de 750.000 euro bedragen, waarbij de verbouwing van de 2e etage al is geschrapt. 

In de brief van 12 november 2016 (document 4) wordt daarentegen zelfs een beschrijving van 

de 2e fase gegeven! 

 

Op de open dag voor de verbouwing van de Riouwstraat op 26 februari 2017 overhandigde ik 

de architect, de heer Yaike Dunselman, mijn schets over een andere indeling van de 2e verdie-

ping. Hij zei niet dat zo’n indeling onmogelijk was, maar ook niet, dat deze verbouwing van de 

2e etage geschrapt was, wat hij zelf in de raming der noodzakelijke investeringen echter reeds 

deed. (Zie de bijlage op pag. 6 van de documentatie). 

 

Toen ik op de open bibliotheekavond van 16 maart 2017 Pim Blomaard deze tekening met een 

andere indeling voor de 2e etage overhandigde, antwoordde hij mij dat er helemaal geen ver-

bouwing van de bibliotheek zou komen! 

Kennelijk werd de geplande totale beraming van de nieuwbouw te hoog, zodat men de verbou-

wing van de 2e etage in de tweede fase, zonder dit duidelijk te zeggen, geschrapt heeft. 

Wie het begrijpt mag het zeggen!  

   

De vraag die tenslotte beantwoord moet worden is heel simpel: komt er nu ja, of komt er nu nee 

een 2e fase verbouwing waarin de 2e etage aan bod komt? En mocht dit al beslist zijn: wanneer 

is die beslissing genomen en waarom?  

Kan er werkelijk niet uit het grote vermogen van de AViN voor een goed functionerende bibli-

otheek 100.000 euro besteed worden, terwijl de totale kosten van de twee projecten “Antropo-

sofie Magazine” en “Koop en nieuwbouw Riouwstraat” samen 1.500.000 Euro bedragen? 

 

Het lijkt op onwil van het bestuur, die niet meer kosten voor de bibliotheek over heeft, hoewel 

die wel in het project verweven is. Vreemd! 

 

 

Mees Meeussen 30 april 2017 / 23 mei 2017  
 


