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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014
1.

De vergadering opent de voorzitter

2.

Er is géén verslag van de ALV van 12 december 2013

3.

Stand van zaken procedures
Wim Scholten (voorzitter) presenteert de status en de gang van zaken van het afgelopen jaar
m.b.t. de vele lopende procedures tegen de plannen van het gemeentebestuur.
De plannen van de vorige gemeenteraad (bestemmingsplan Dieperhout, bestemmingsplan
DaVinci/Kikkerpolder en de bijbehorende kapvergunningen, bouwplannen etc.) bleken
afgelopen jaar niet meer via de politiek bij te sturen. De grootste opbrengst van onze
inspanningen betreft twee zaken:
• de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur d.m.v. drie moties gevraagd beter te
kijken naar verkeersproblematiek, naar waterproblematiek en naar de wijze van
participatie met de wijkvereniging
• wij hebben een betere dialoog met het gemeentebestuur sinds het aantreden van
een nieuwe wethouder en nieuwe projectverantwoordelijken
De wijze waarop het bestuur en de ambtenaren nu met ons samenwerken op het gebied van
verkeer, water en burgerparticipatie is veel beter dan het voorheen ooit geweest is. Dit gaat
dan niet alleen over oplossingen voor het afhandelen van de problemen die de huidige
plannen zullen veroorzaken. Ook plannen die nog in ontwikkeling moeten worden genomen
(Boerhaavecomplex) zijn nu bespreekbaar geworden.

4.
4a.

Financiën
Jaarrekening 2013
Met dank aan de leden van de kascommissie (mw Schulte en de heer Hogenbeek) stelt de
vergadering de jaarrekening van 2013 vast en verleent décharge aan het bestuur.

4b.

Voorlopige cijfers 2014
De penningmeester heeft de cijfers van 2014 tot en met 4 november samengesteld. Hierin is
te zien hoe de verenigingskas door de vele procedures van dit jaar op die datum geheel
uitgeput is.
Ná 4 november is de leden gevraagd hun contributie voor 2014 te voldoen. Een aantal leden
heeft gul gereageerd op ons verzoek iets meer bij te dragen dan de gebruikelijke € 10,-. De
prognose voor de afhandeling van 2014 is dat de vereniging aan alle verplichtingen kan
voldoen.
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4c.

Begroting 2015
Het bestuur heeft nog geen begroting 2015 opgesteld. Wij vragen de leden zich uit te
spreken over het soort en de hoeveelheid activiteiten die onze wijkvereniging in 2015 zou
moeten uitvoeren.
Het bestuur vindt dat we in die zin 2014 (met alleen maar procedures) níet moeten herhalen.
Er moet meer gedaan worden aan wijkactiviteiten voor de onderlinge verbondenheid,
zorgactiviteiten voor specifieke vragen uit de wijk. Naast de dialoog met gemeentebestuur en
instellingen. Pas als dat activiteitenpakket goed is ingevuld kan het bestuur daar een
passende begroting met lidmaatschapcontributie voor opstellen.
Tijdens de vergadering is dit besproken aan de hand van een rekenmodel (bijlage). In
februari houden wij dan een nieuwe algemene ledenvergadering om activiteiten en
begroting vast te stellen.

5.

Oproep bestuursleden
In de loop van 2014 hebben Laura Krikke en Luc Röst hun bestuurszetel opgegeven. Met
dank voor hun inzet zoekt het bestuur voor hen vervanging. Via de mail meldde zich bij ons al
Stijn Hemel (Rijnsburgerweg 51).
Het zou fijn zijn als nieuwe bestuursleden kwaliteiten inbrengen die aansluiten bij de
gewenste verbreding van activiteiten.

6.

Rondvraag
Arjan Korevaar zal op verzoek van de leden contact opnemen met het schoolbestuur van het
Bonaventura (Mariënpoelstraat) over de aanhoudende afvaloverlast van scholieren. Deze
scholieren gooien enerzijds teveel troep in de straat, anderzijds wil het gemeentebestuur
geen uitbreiding van het aantal afvalbakken in de openbare ruimte.
Diverse leden van de vereniging spreken hun dank uit voor de inzet van het bestuur.

7.

Sluiting
Volgende algemene ledenvergadering in februari.
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Ter bespreking: Contributie en begroting 2015
Onderstaande is een model om enerzijds mogelijke activiteiten van de wijkvereniging te bespreken,
anderzijds een schatting te maken van de bijbehorende contributie.
Mogelijke plannen voor 2015
• Wijkactiviteiten
€ 1.000,o Bijeenkomsten en evenementen met als doel de onderlinge contacten op een
vriendelijke manier te vergroten
• Zorgactiviteiten
€ 1.000,o Organiseren van onderlinge bijstand
• Dialoog met bedrijven en instellingen
€ 1.000,o Overleg en afspraken over belangen van de buurt
• Dialoog met het gemeentebestuur
€ 5.000,- tot € 10.000,o Overleg en besprekingen
o procedures tegen het gemeentebestuur
• Bestuurstaken
€ 2.000,o Algemene ledenvergaderingen voorbereiden
o Informatievoorziening voor leden
o PR en contacten met pers, politiek en aanliggende buurtverenigingen
Totaal € 10.000 tot € 15.000
Inkomsten
• Subsidie gemeente Leiden
• Giften voor speciale procedures
• Legaten
• Benodigde contributie

€ 1.500,€ 0,- tot € 5.000,PM
€ 8.500,Totaal € 10.000 tot € 15.000

Contributiebedrag
De wijkvereniging heeft op dit moment ongeveer 250 leden: dat zou resulteren in een
contributiebedrag van ca. € 35,- per adres/per jaar. Overigens wenst het bestuur de contributie
voortaan aan het begin van het jaar te innen.
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