Aanwezig:
Bestuur wijkvereniging: Wim, Arjan, Peter, Ronald en Stijn
30-tal leden
Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze ALV. Aansluitend op de ALV is onze
nieuwjaarsreceptie.
Verslag ALV 8 januari 2018
Het verslag van de ALV wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
Jaarverslag 2018
Het verslag over de activiteiten in 2018 is akkoord
Wijziging Statuten
In januari 2018 is tijdens de ALV een voorstel besproken om de statuten te wijzigen. Het voorstel kon
toen niet worden vastgesteld, omdat nader overleg nodig was met de wijkvereniging van de
Raadsliedenbuurt. Dit betrof de begrenzing van het gebied en de mogelijke invloed op de subsidie
van de gemeente. De voorzitters van de beide wijkverenigingen hebben dit met elkaar besproken.
Overlap is geen probleem. De gemeente hanteert eigen grenzen voor de afbakening van de wijken en
die wijzigen niet. Er is daarom geen sprake van invloed op de subsidie van de gemeente
Peter geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten.
• De statuten dateren van 1999. Dit is het jaar van de oprichting van de wijkvereniging. De
begrenzing van het gebied is te beperkt. Er worden nieuwe grenzen voorgesteld om recht te
doen aan het gebied dat wordt vertegenwoordigd door de wijkvereniging. Na de wijziging
behoren b.v. de Boerhaavelaan en de Leidse Hout tot het gebied van de wijkvereniging
• De zittingsduur van een bestuurslid wordt beperkt tot maximaal 3 termijnen. Het is gewenst
om ook vers bloed in het bestuur te hebben. Dit betekent, dat een bestuurslid maximaal 9 ja
achter elkaar lid van het bestuur kan zijn.
• In de huidige statuten staat, dat de wijkvereniging de bewoners vertegenwoordigd. Dit is te
beperkt. De wijkvereniging vertegenwoordigd niet alleen de bewoners maar b.v. ook de
scholen, het ziekenhuis en alle ondernemers in de wijk.
Er is enige discussie over het maximaal aantal termijnen, dat iemand lid van zijn van het bestuur. De
algemene mening is, dat vers bloed gezond is. De voorgestelde beperking wordt gehandhaafd.
De nieuwe statuten zijn met algemene stemmen goedgekeurd. Omdat minder dan de helft van de
leden aanwezig is, moet de wijziging van de statuten worden bekrachtigd in een 2e ALV, die voor 31
januari is gepland. Dan dient een meerderheid van de aanwezige leden in te stemmen.
Bestuursverkiezing
Ronald heeft 15 jaar in het bestuur van de wijkvereniging gezeten. Dat is een lange tijd. Volgens de
nieuwe statuten dient hij nu af te treden. Wim dankt hem heel hartelijk voor zijn inspanningen en

alle taken, die hij in al die jaren heeft vervuld. Het aftreden van Ronald wordt geformaliseerd na de
2e ALV op 31 januari.
Er is nog geen vervanger gevonden voor Ronald. Een formele bestuursverkiezing is niet nodig.
Financiën 2018
Simon van der Sluijs brengt namens de kascommissie verslag uit van de bevindingen over de
financiële controle. Hij stelt voor om de financiële verslaggeving goed te keuren. De kascommissie
doet wel 3 nadrukkelijke aanbevelingen:
• De contributie moet in het 1e kwartaal worden geïnd en niet pas aan het einde van het jaar.
• Er moet een transparante financiële administratie worden opgezet. Daarmee kan op een
eenvoudige wijze een controle worden uitgevoerd
• Zorg voor een reserve lid van de kascommissie
Het bestuur neemt de aanbevelingen over. Het financiële verslag wordt goedgekeurd. Roos de Graaf
meldt zich als reserve lid van de kascommissie.
Jaarplan 2019
Dit bevat grotendeels de gebruikelijke activiteiten met de gemeente en de jaarlijkse barbecue voor
de wijk. De groene corridor zal de nodige aandacht krijgen. Daar is in de begroting geld voor
gereserveerd. Op verzoek wordt ook het onderwerp duurzaamheid aan het jaarplan toegevoegd.
Begroting 2019
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld

