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Jaarverslag verenigingsjaar 2010* 

 

Inhoudelijk 

In 2010 heeft het bestuur vooral veel aandacht gegeven aan de geluidsoverlast  veroorzaakt door 

evenementen, de 3 oktoberfestiviteiten en studenten. Het bestuur heeft samen met andere 

wijkverenigingen een gesprek gevoerd met de burgemeester.  Daarnaast heeft het bestuur twee 

bezwaarschriften ingediend tegen de evenementenkalender en tegen de geluidsoverlast tijdens de 3 

oktoberviering op het Gerecht en het Pieterskerkhof. Beide bezwaarschriften zijn ‘niet ontvankelijk’ 

ofwel ‘ongegrond’ verklaard, maar toch heeft de gemeente een stap richting bewoners gemaakt door in 

de binnenstad voortaan alleen maar evenementen in categorie 2 toe te staan, en andere aanpassingen in 

de kalender aan te kondigen. Alleen Armin van Buren mag zich nog luidruchtig uitleven op de 

Garenmarkt.  

Gesprekken van politie, gemeente en omwonenden met de bedrijfsleiding van de Oude Harmonie over 

de overlast hebben geleid tot maatregelen die deze overlast moeten beperken. Ook met de 

studentenverenigingen Augustinus en Minerva zijn afspraken gemaakt om de overlast in te dammen.  

 

Op 17 maart is het herdenkingsmonument voor joodse slachtoffers uit Leiden in WO II op passende 

wijze en onder grote belangstelling onthuld. Het is ontworpen door Ram Katzir met de titel “Bagage”. 

Het bestaat  uit vijf koffers verspreid over de onze wijk en één voor het voormalige joodse weeshuis in 

de Rodenburgerstraat. In november is er een mooi boekje over dit monument uitgegeven: “Bagage”. 

 

Verschillende plannen voor bouwprojecten zijn gevolgd, met name de plannen van SLS wonen voor 

een studentencomplex op het voormalige terrein van de Brandweerkazerne. Op 28 september heeft 

het bestuur samen met SLS wonen een goed bezochte presentatie voor buurtbewoners georganiseerd in 

het Kamerlingh Onnes Gebouw.  

Er is verder intensief contact geweest met de bewoners van de Kaiserstraat en de gemeente over de 

herinrichting van de straat en de Van der Klauwtoren. De toekomst van de toren is nog onzeker. Het 

is helaas niet gelukt de toren tot monument te laten benoemen.  

Ook is er contact geweest tussen bestuur, bewoners en gemeente over plannen voor bebouwing van de 

Garenmarkt, die inmiddels door de gemeente teruggebracht zijn tot een ondergrondse garage. Het 

bestuur heeft samen met bewoners uit de omgeving van Rapenburg 48 in een gesprek met wethouder 

van Woensel te kennen gegeven graag nauw betrokken te willen worden bij de plannen voor een 5 

sterrenhotel in Rapenburg 48. De gemeente heeft voor dat doel het pand te koop aangeboden. 

 

Na een lange procedure heeft de gemeente een besluit genomen over het verkeerscirculatieplan 

Levendaal-West. De mening hierover is verdeeld in de wijk. Tegen het besluit loopt nog een 

beroepsprocedure van enkelen bewoners. Wat de Breestraat betreft: het bestuur heeft het contact met 

de winkeliersverenigingen gecontinueerd en is in gesprek met Stadsparkeerplan over de te hard rijdende 

busjes.  
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Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond de Rijn Gouwe Lijn volgen. Nu de gemeente weer overstag 

is gegaan en toch gekozen heeft voor de aanleg van de RGL, is alles weer mogelijk, ook een tracé door 

de Breestraat.  

 

Het bestuur heeft met andere wijkverenigingen in de binnenstad op de raadsvergadering op 2 november 

een inspraaknota ingediend tegen de bezuinigingsplannen voor de districtsraden. De Raad heeft toch 

gekozen voor het opheffen van de districtsraden. De bezuinigingen gaan in 2012 in. Er wordt nu 

gezocht naar een nieuwe vorm van burgerparticipatie. 

 

De wijkvereniging heeft afgelopen jaar de traditionele wijkborrel deze keer in samenwerking met 

studentenvereniging Augustinus georganiseerd op 19 juni. Augustinus verzorgde de muziek en een 

rondleiding door hun clubgebouw en bediende een biertap. Ook leden van het collegium van Minerva 

waren aanwezig. Ondanks het koude weer was de borrel goed bezocht en legden de studenten contacten 

met de bewoners. 

 

De Hart van de Stad krant kwam 3 maal uit. De website is in een mooi nieuw jasje gestoken. De 

Nieuwsbrief wordt naar ca. 200 belangstellenden gemaild. Het bestuur vergaderde zeven maal. Op de 

Algemene Ledenvergadering in april traden Lorentz Blankenberg,  Marjolijn Pouw en Anton de Gruyl 

af. Als nieuwe leden werden Vincent van Amerongen (Hoefstraat), Hans Crone (Kloksteeg), Jacqueline 

Mos (Mosterdsteeg), Jan Verbaan (Garenmarkt) benoemd. 

 

Van alle activiteiten is verslag gedaan in de Hart van de Stad krant en de Nieuwsbrief te vinden op de 

website www.pieterswijk.nl.  

  

http://www.pieterswijk.nl/


 

3 

 

Financieel Jaarverslag 

In 2010 is een nieuwe boekhoudmethodiek bij wijkvereniging ingevoerd. Dit is gedaan om meer inzicht 

in de financiele positie van de vereniging te krijgen. De wijziging houdt in dat de kosten in de 

boekhouding worden opgenomen wanneer ze verwacht worden en inkomsten worden opgenomen 

wanneer ze zijn gerealiseerd. Het resultaat van 2010 is door deze wijziging eenmalig negatief 

beïnvloed.  

 

De inkomsten van 2010 waren praktisch conform begroot. De inkomsten aan contributie was hoger dan 

begroot, wat de lagere inkomsten aan advertenties compenseerde. De nieuwe methodiek van 

boekhouden heeft een grote invloed op de kosten van de wijkkrant gehad. De kosten van de wijkkrant 

waren hierdoor veel hoger dan begroot. Dit werd in het bijzonder veroorzaakt door de opname van de 

kosten van de wijkkrant van december 2009 naast de kosten van de wijkkrant in 2010. Door het nieuwe 

inzicht in de financiele positie van de vereniging is besloten om de begrote reservering voor het lustrum 

niet te maken. Eind 2010 was het aantal leden van de vereniging 338 en 12 donateurs. 

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.J.M. Gerritsen en R.H. Breedveld, heeft de 

administratie gecontroleerd en in orde gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 31-12-2010

BALANS
DEBET CREDIT

Saldi in euro's 1-1-2010 31-12-2010 Mutatie 2010 1-1-2010 31-12-2010 Mutatie 2010

ING Betaalrekening                      21,40                     527,41                     506,01                           -                1.828,85                    1.828,85 

Rentemeer en Kap rekening                 3.881,03                   2.433,91                   1.447,12-                           -                   500,00                       500,00 

Nog te factureren Advertenties4                           -                       800,00                     800,00                           -                       5,00                           5,00 

                3.902,43              1.427,47                    2.474,96-

Totaal                 3.902,43                   3.761,32                     141,11-                 3.902,43              3.761,32                       141,11-

Renteopbrengsten: Rente Girorekening                         0,11-

Rentemeerrekening                     119,88 

 Totaal                     119,77 

RESULTAAT
Realisatie 2010 Realisatie 2009 Begroting 2010 Verschil 2010 Begroting 2011

Inkomsten Contributies                   2.597,54                   2.617,55                  2.500,00                      97,54                    2.500,00 

Advertenties                     900,00                   1.725,00                  1.000,00                    100,00-                    1.000,00 

                            -                              -                             -                                -   

Subsidie                   4.250,00                   4.250,00                  4.250,00                           -                      4.290,00 

Rente                     119,77                       68,03                     115,00                        4,77                         70,00 

Diverse Inkomsten                           -   

Totaal                   7.867,31                   8.660,58                  7.865,00                        2,31                    7.860,00 

Kosten Wijkkrant1                   7.222,78                   3.361,48                  4.700,00                 2.522,78                    5.600,00 

Activiteiten                   2.265,61                   2.151,23                     750,00                 1.515,61                    1.260,00 

Bestuur                     116,82                     365,00                     450,00                    333,18-                       450,00 

Internet2                     142,18                            -                              -                      142,18                       150,00 

Diversen                     594,88                   1.545,59                     540,00                      54,88                       400,00 

Lustrum                  1.425,00                 1.425,00-

 Totaal                 10.342,27                   7.423,30                  7.865,00                 2.477,27                    7.860,00 

    

Resultaat                   2.474,96-                   1.237,28                            -                   2.474,96-                              -   

Opmerking:

1 De kosten van de Stadkrant van December 2009 zijn in 2010 opgenomen in de boeken en niet in 2009

2 De badragen van 2009 ging dit item om de bureaukosten. (Gekozen internet kosten apart te zetten).
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Overzicht Financiën Wijkvereniging Pieters & Academiewijk en Levendaal-West 2010

In 2010 is de boekhouding van de Vereniging afgestapt van de cashboekhouding. Hierdoor worden kosten wanneer ze 

gemaakt zijn geboekt, en baten worden geboekt, wanneer ze gerealiseerd zijn.  Om deze overgang te kunnen maken, is de 

post reserve/voorzieningen/voorafontvangen/ nog te ontvangen facturen gemaakt om de overloop van 2009 in op te 

nemen. Vanaf 2010 staat daar de reserve van de vereniging.

Vanaf 2010 worden nieuwe adverteerders verzocht vooraf de advertenties jkosten te betalen. Reeds bestaande 

adverteerders betalen de advertentiekosten achteraf. (elke 2 jaar)

Saldi in euro's

Nog te ontvangen facturen

Vooraf Ontvangen Advertenties

Vooraf Ontvangen Contributie

Reserve/Voorzieningen/ Vooraf 

ontvangen/nog te betalen posten3

Totaal
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*Door de leden goedgekeurd in de ledenvergadering van  12 april 2011 


