Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Concept verslag van de 38e Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Datum: woensdag 23 maart 2022
Locatie: Atletiekvereniging Leidse Hout
Aanwezig
Bestuur: Ruud Hommes, Menno Sas, Werner Hendriks, Lieke van Boven, Maarten Vrieze,
Annette Mol/Nicole van der Linden
Leden: Huub Frencken, Jan Reedijk, Frank Nortier, Simon van der Sluijs, Eveline Kamstra,
Jacqueline Maillé, Jos Kok, Raymon Peeterse, Frits van der Sluis, Jasper Radder, Marianne
Gobel, Jim Schueler, Henk van Drunen, Jacqueline Balhan, Niels Lagerveld, Chris Maas
Geesteranus, Marlene Simoons
1. Opening

De voorzitter, Ruud Hommes, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. De
bestuursleden stellen zich voor.
2. Presentatie Wouter Moerland

De presentatie gaat niet door omdat Wouter afwezig is vanwege corona.
3. Agenda vaststellen

De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststelling van het verslag van de 37e ALV (maart 2021)

Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan Jos Kok.
5. Terugblik op 2021

Verslag van werkzaamheden van het bestuur
Verschillende bestuursleden geven een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten in
2021. In een bijlage bij dit verslag (jaaroverzicht 2021) is het verslag van werkzaamheden en
activiteiten in 2021 opgenomen. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het
afgelopen jaar.
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De volgende vragen worden gesteld:
• De bordjes m.b.t. fietsen in het park en loslopende honden zijn niet altijd even
eenduidig. Kunnen we zelf bordjes neerzetten? Antwoord: dat mag niet, het park is
van de gemeente en die is ook verantwoordelijk voor de communicatie. Het idee
wordt geopperd om zelf stickers te gaan plakken. Het heeft de aandacht van het
bestuur.
• Krijgen we een overzicht van het gebruik van de website? Antwoord: Nee, we hebben
gekozen voor een goedkoop contract, daar zit geen gebruikersanalyse bij.
• Suggestie: kijk op Googlemaps voor leuke foto’s van de Leidse Hout
• Zit er potentieel bij de nieuwe leden zodat we ze kunnen benaderen voor sponsoring?
Antwoord: we gaan inderdaad nadenken over bedrijfslidmaatschappen.
• Suggestie: bedrijfsuitjes zoals met de Rotary-club op de website plaatsen en ook geld
voor gaan rekenen.
Financieel verslag (jaarrekening) 2020
De penningmeester, Menno Sas, licht het financieel verslag toe. De financiële stukken zijn op
de website te vinden.
De volgende vragen worden door de leden gesteld:
• Waarom is de 90.000 euro die vanuit de erfenis is toegekend, nog niet overgemaakt
naar de rekening van de VVLH? Antwoord: we willen overgaan naar een andere bank.
Dat blijkt meer tijd te kosten dan verwacht.
• Waarom krijgt de VVLH voorschotten van de erfenis? Antwoord: De zoon van de
erflater is nog in leven, en heeft verzorging nodig. Zolang de zoon in leven is, gaan de
kosten van de verzorging deels ten laste van de erfenis. De erfenis is echter groot
genoeg om elke tien jaar een voorschot van 90.000 euro uit te keren. Dat is afgelopen
jaar ook weer gebeurd.
Verslag kascommissie
De kascommissie (Simon van der Sluijs en Frank Nortier) is vol lof over het werk van de
penningmeester: ‘een duidelijke, overzichtelijk administratie’, en heeft geen op- of
aanmerkingen op de financiële stukken.
Decharge van het bestuur
De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Benoeming nieuwe kascommissie
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Volgens de statuten mag een lid van de kascommissie maximaal twee jaar achter elkaar
dienst doen. Frank Nortier treedt daarom af en wordt opgevolgd door Jacqueline Maillé.
Simon van der Sluijs blijft nog een jaar aan. De vergadering stemt hiermee in.
6. Samenstelling bestuur

Ruud Hommes (voorzitter) treedt voortijdig af om persoonlijke redenen. Marlene Simoons
wordt voorgedragen door het bestuur als nieuwe voorzitter per 1 juli, vanaf die datum is zij
beschikbaar. Ruud zal tot die tijd als voorzitter aanblijven.
Annette Mol (secretaris) treedt af, onder andere omdat zij te veel werkzaamheden heeft
vanwege een nieuwe grote zakelijke opdracht. Nicole van der Linden wordt voorgedragen
door het bestuur als nieuwe secretaris.
Marlene en Nicole stellen zich voor aan de vergadering.
De leden stemmen in met de voorgestelde benoemingen.
Ruud en Annette worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
7. Plannen 2022

Jaarplan 2022
Algemeen
• We hebben extra mogelijkheden door het verkregen voorschot op het testament
(naast sponsoring).
• We gaan inzetten op meer ondersteuning van het bestuur door vrijwilligers bij het
organiseren van activiteiten.
De goed lopende activiteiten worden voortgezet, zoals:
• de natuurexcursies en natuurpaden
• bezoek Jutter Thijs – dit jaar is de intentie aan de Leidse Houtschool
• de zomerconcerten in de Waterlelie
• de Groengroep en de Zwerfafvalgroep
• het informeren van parkbezoekers en leden via de website en de nieuwsbrieven
Extra aandacht en nieuw
• Contacten met gemeente en (optrekken met) andere partijen (o.a. de omliggende
wijken, Cronesteijn, Merenwijkpark, Plantsoen)
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Werving van nieuwe leden en het actiever betrekken van de leden. Activiteiten
voor/door leden + vragen naar ervaringen, wensen, bereidheid helpen gebruikers in
een enquete.
Voorbereidingen treffen voor het Vogelboekje en digitaliseren van het Bomenboekje.
Opzetten van een klusgroep, idee van een van de leden. Dit kan een subgroep zijn van
de Groengroep. De groep kan klussen aanpakken, zoals bijvoorbeeld repareren van de
bankjes.
Acties n.a.v. de schouw:
• Opslag spullen Waterlelie.
Huidige opslag onder de Waterlelie voldoet niet meer. Plan is de opslag aan de
overkant van het pad te plaatsen, gecombineerd met een speelhuisje voor de
kinderen. Dit loopt al heel lang, maar nu is er voortgang. Bovendien zullen er
ook meer stoelen moeten worden aangeschaft, omdat de opkomst bij de
concerten toeneemt. Totale kosten zijn best hoog. VVLH wil een bijdrage
vanuit de erfenis doen.
• Herstel zonnewijzer en fontein. Er ligt een offerte om de boel op te gaan
knappen. Er is echter nog geen budget bij de gemeente gereserveerd. VVLH
heeft aangeboden sponsoring te gaan aanvragen en een eigen bijdrage te
doen.
• Vervanging bankjes en prullenbakken + bewegwijzering paden.

De volgende vragen worden door de leden gesteld:
• De opslag aan de achterkant van het Theehuis is erg rommelig. Kan daar iets aan
gedaan worden? Antwoord: VVLH heeft gemeente gevraagd om een haag ervoor te
planten. Gemeente doet momenteel niets, we zullen hen daar weer op aanspreken. .
• Evelien Kamstra geeft aan dat zij een maquette heeft van de schuilhut die
oorspronkelijk onder de rode beuk op de grote speelweide stond. Die is ooit in ere
hersteld, en vervolgens in brand gestoken. Zij doet de suggestie mogelijkheden
hiervoor weer te bekijken. In plaats daarvan is destijds de grote ijzeren bank op de
grote speelweide geplaatst.
8. Begroting 2022

De penningmeester geeft een korte toelichting.
Alle grote posten voor projecten of activiteiten zijn al eerder tijdens de vergadering aan de
orde geweest.
Nieuw is de post voor PR en Communicatie.
Post ‘notaris’ is voor aanpassing van de statuten in verband met de invoering van de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1-7-2021.
Post website is voor bijkomende kosten n.a.v. de vernieuwde website.
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Bij de Groengroep is wat geld gereserveerd om iets extra’s te kunnen doen voor de
vrijwilligers.
Vraag: moet er ook een post worden opgenomen voor nieuwe materialen, zoals een
kettingzaag en een cursus hoe je een kettingzaag moet bedienen? Antwoord: dat kan worden
aangevraagd bij de Groene Motor.
De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2022.
9. Rondvraag

Er zijn geen vragen. Wel brengt Werner nog twee punten naar voren. Het programma voor
de Waterlelie is klaar en staat op de website. Ook doet Werner een oproep om veren mee te
nemen naar de Waterlelieconcerten, die kan Naturalis – waar Werner werkt als vrijwilliger goed gebruiken in de verenkist.
Nog een laatste tip vanuit de leden: het boekje ‘Olaf en de groene challenge’ is leuk om te
gebruiken bij educatieve initiatieven.
10. Sluiting

Ruud dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en hun inbreng. Het bestuur heeft veel
tips gekregen. Er is veel kennis onder de leden. Dank daarvoor.
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