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Algemene Ledenvergadering 2010 
 

Datum:  dinsdag 27 april 2010 

Plaats:  Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9 

Tijd:  20.00 uur tot 21.00 uur 

 

Ontwerp verslag 
 

1. Opening 

Onze wijkagent,Willem van Vliet is verhinderd, evenals René Verdel, de wijkmanager van de 

gemeente. Van het bestuur zijn Clariet Boeye en Koert van der Velde verhinderd. Afmeldingen 

zijn er van de Vereniging van eigenaren van ’t Kruytschip, oud bestuurslid Hans Slot en enkele 

anderen. De aanwezigen wordt verzocht de presentielijst te tekenen.♦†  

De excursie naar de Bibliotheca Thysiana, voorafgaande aan de vergadering, is volgens 

deelnemers zeer geslaagd.   

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag LV 2009 

• Tekst: De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

• Naar aanleiding van: Er zijn geen vragen of opmerkingen.  

 

4. Jaarverslag 2009 

• Inhoudelijk: Het bestuur licht de lijn van het afgelopen jaar toe. De leden kleuren deze goed 

en stellen het inhoudelijke jaarverslag vast.   

• Financieel: De opgebouwde reserve wordt benut voor de wijkborrel, de verbetering van de 

digitale Nieuwsbrief en de viering van het komende lustrum van de vereniging. Het financiële 

jaarverslag is door de kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden. De leden 

stellen het financiële verslag vast en dechargeren de penningmeester.  

 

5. Bestuursaangelegenheden 

• Lorents Blankenberg, Anton de Gruyl en Marjolijn Pouw treden volgens rooster af. Het 

zittende bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden voor: Vincent van Amerongen 

(Hoefstraat), Hans Crone (Kloksteeg), Jacqueline Mos (Mosterdsteeg), Jan Verbaan 

(Garenmarkt). De aanwezige leden benoemen hen bij acclamatie. Zij bedanken het aftredende 

bestuur.  

• De redactie van de Hart van de Stadkrant blijft aan, de Nieuwsbrief zal het komende jaar van 

opzet veranderen en interactiever worden.  

  

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 

• Studentenverenigingen 

De studentenverenigingen Augustinus en Catena, beiden lid van de wijkvereniging, vertellen  

naar aanleiding van de klachten van bewoners hoe zij overlast door hun leden proberen te 

beperken. De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (De Leidse koepel van 

studentenverenigingen) heeft met de politie en het bestuur van de wijkvereniging afspraken 
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gemaakt. Verder hebben de individuele besturen van de studentenverenigingen en het bestuur 

van de vereniging een aantal malen met elkaar de klachten besproken en zijn de afspraken in 

een convenant vastgelegd (Augustinus) of in een verslag (Minerva). Bij Catena hebben de 

besprekingen tot bouwkundige verbeteringen geleid, die geluid gemakkelijker binnenhouden. 

Ook zijn er deurwachten ingesteld, en proberen de besturen hun leden te doordringen van de 

noodzaak en het genoegen van beschaafd gedrag. Augustinus en Minerva hebben een directe 

klachtenlijn opengesteld.  

Bij de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur van de studentenverenigingen gaan de 

opgebouwde contacten en kennis verloren. Die overdracht kan dus beter. Daar worden op korte 

termijn afspraken voor gemaakt.  

Een veelvuldige klacht is dat sociëteitsleven vaak op straat wordt voortgezet. Augustinus  

probeert dat in te dammen door de uitgave van een regelmatige Nieuwsbrief met  regels en de 

nadruk op gedrag. Op straat controleren is echter niet te doen. De vereniging telt meer dan 1600 

leden. Men weet wel zo’n beetje wie problemen veroorzaken en daar worden de boosdoeners 

op aangesproken. Meestal gaat het evenwel buiten de deur pas echt fout.   

Augustinus organiseert van de zomer een goodwill bijeenkomst met bewoners. Mogelijk is die 

te combineren met die van de wijkvereniging. Op 13 mei is de sociëteit aan het Rapenburg 

open. Er treden dan dichters op, er is theater en muziek. De aanwezigen zijn van harte welkom.  

Catena telt ruim 600 leden. Het gebouw is goed geïsoleerd. Bij feesten wordt de buurt 

gewaarschuwd, zijn er deurdiensten en houdt men zich aan de geluidslimiet. Dat heeft de 

goodwill in de buurt aanmerkelijk vergroot. Fietsen blijven een probleem. 

• Van der Werfpark 

De  vuilnisbakken zijn te klein voor de grote groepen die nu het warmer wordt gebruik maken 

van het park. Als de bakken vol zijn zetten mensen hun vuilnis ernaast. Beesten gaan ermee 

aan de haal en het park ziet er vies uit. Elke avond vuil ophalen en grotere baken zou beter zijn. 

Het bestuur heeft het punt al herhaaldelijk met de gemeente besproken en zal dat opnieuw doen 

in de komende vergadering van de Districtsraad (overleg met de gemeente over de 

woonomgeving).  

• Vaarsnelheid  

In grachten en singels wordt veel te hard gevaren. De toegestane snelheid is 6 km, maar veel 

bootbezitters halen het dubbele als het niet meer is. Lawaai op boten is er ook steeds meer.  

Harde muziek, geschreeuw. Het punt wordt in het Buurtkaderoverleg besproken (overleg met 

de politie) en met de dienst milieuklachten (schade door snelheid aan planten en nesten van 

dieren).  

• Kunst in de wijk 

De rubriek Kunst in de wijk in de Hart van de Stadkrant geeft volgens een van de leden 

verwarring met de stichting Kunst in de wijk, die in het verleden allerlei activiteiten op dat 

gebied organiseerde. De rubriek krijgt een andere naam.  

• Biodiversiteit 

Anton de Gruyl vraagt mensen mee te doen aan een onderzoek naar biodiversiteit in de stad. 

Wie wil kan dat na de vergadering doen. 

• Wijkborrel 

De jaarlijkse borrel van de wijkvereniging is op zaterdag 19 juni. De uitnodiging wordt te 

zijner tijd huis aan huis verspreid, via de nieuwsbrief en de website. 

7. Sluiting om 21.15 

 

♦ De presentielijst telt 27 personen, de gebruikelijke opkomst.  


