
AGENDA 

Behorende bij de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen van de voorzitter en binnengekomen stukken  

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019 

4. Jaarverslag 2019  

a. Jaaroverzicht 2019 

b. Jaarrekening 2019 

c. Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande uit de heren Hans Slot en Ruud 

Breedveld 

d. Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde bestuur en beleid 

e. Benoeming leden van de Kascommissie: vanwege het feit dat in 2020 om de bekende reden 

geen ALV kon worden gehouden, hebben wij de heer Hans Slot, die in 2020 had moeten 

aftreden, verzocht samen met de heer Ruud Breeveld in functie te blijven ten behoeve van 

de Jaarrekening 2020. Tot ons genoegen heeft hij dit verzoek ingewilligd. 

5. Jaarverslag 2020  

a. Jaaroverzicht 2020 

b. Jaarrekening 2020 

c. Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande uit de heren Hans Slot en Ruud 

Breedveld 

d. Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde bestuur en beleid 

e. Benoeming leden van de Kascommissie: beide leden van de Kascommissie treden per 

heden statutair af en zijn in beginsel niet herbenoembaar. Omwille van de continuïteit heeft 

het bestuur gemeend Ruud Breedveld te moeten vragen zich voor een derde jaar ter 

beschikking te stellen. Hij heeft zich hiertoe bereid verklaard en wordt dan ook hierbij voor 

herbenoeming voor 1 jaar voorgedragen. De vergadering wordt gevraagd een tweede 

kandidaat uit haar midden aan te dragen voor benoeming voor een periode van 3 jaar. 

6. Statutenwijziging 

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement en Redactiestatuut 

a. Huishoudelijk Reglement 

De statutenwijziging heeft tot gevolg dat tevens het Huishoudelijk Reglement herzien dient 

te worden, aangezien diverse bepalingen in het reglement niet meer stroken met de 

huidige wettelijke regelgeving en/of nu (beter) in de aangepaste statuten zijn opgenomen. 

 

b. Redactiestatuut 

Wijziging van het verouderde Redactiestatuut wordt gewenst geacht om onder andere de 

relatie tussen  bestuur en redactie duidelijker vast te leggen en is in goed overleg met de 

redactie van de Hart van de Stadkrant geschied. 

 



8. Bestuur 

a. Aftredend en herkiesbaar: Jan Demper diende in 2020 volgens rooster af te treden en was 

herkiesbaar en beschikbaar voor een tweede termijn van drie jaar. Om de bekende reden 

kon dit niet door de vergadering goedgekeurd worden. Het bestuur stelt u voor dit alsnog in 

deze vergadering te doen, waarmee de tweede termijn van Jan wordt geacht te zijn 

ingegaan in april 2020. 

Fred van der Loo dient dit jaar eveneens volgens rooster af te treden en is beschikbaar voor 

herbenoeming voor een tweede termijn van drie jaar. Het bestuur stelt voor hem te 

herbenoemen voor genoemde termijn. 

b. Aftredend en niet herkiesbaar: na het besluit van de ledenvergadering in 2019 om Adri 

Klaassen een extra bestuursjaar te verlenen, heeft hij in 2020 besloten zijn functie definitief 

neer te leggen.  

Volgens rooster dient voorzitter Aart Martin de Jong dit jaar af te treden en zou hij niet 

herkiesbaar zijn.  Met zijn aftreden en bij gebreke van (voldoende) kandidaat-bestuursleden 

zou het bestuur onderbezet worden en hebben de overige bestuursleden Aart Martin 

derhalve gevraagd of hij bereid is zijn tweede termijn met één jaar te verlengen. Hij heeft 

zich daartoe bereid verklaard. De vergadering wordt dan ook voorgesteld Aart Martin voor 

één jaar te herbenoemen. 

c. Nieuwe bestuursleden:  Marika Keblusek heeft zich bereid verklaard een bestuursfunctie te 

vervullen. Het bestuur draagt haar met genoegen voor de statutaire termijn van vier jaar 

voor benoeming voor. Marika heeft zich voorgesteld in de aprileditie van de Hart van de 

Stadkrant.  

9. Wat verder ter tafel komt  

10. Rondvraag en sluiting 

 

NB 1:  

De stukken voor de vergadering (verslag Ledenvergadering 2019, jaarverslag 2019 en 2020 (financieel en 

inhoudelijk), de bevindingen van de Kascommissie en de stukken die betrekking hebben op de punten 6 

(Statutenwijziging) en 7 (wijziging van het Huishoudelijk Reglement en het Redactiestatuut) van de 

agenda vindt u op onze website: www.palleiden.nl 

 

NB 2:  

Er zijn nog vacatures in het bestuur. Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor het begin van de vergadering 

aanmelden via info@palleiden.nl. Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat de huidige 

statuten bepalen dat alleen betalende wijkbewoners lid zijn van de vereniging en dat alleen zij stemrecht 

hebben in de Ledenvergadering. Indien u nog geen lid bent en wel als stemgerechtigd lid de vergadering 

wilt bijwonen, dan adviseren we u om de contributie alsnog zo snel mogelijk te voldoen als u dat nog niet 

heeft gedaan. Uiteraard zijn ook niet leden welkom bij de vergadering. U kunt dan kennismaken met onze 

vereniging, ons werk en onze leden.  

 

NB 3: 

Tijdens de vergadering worden mogelijk foto’s gemaakt voor publicatie in de Hart van de Stadkrant of 

voor de website. Indien u dat niet wenst kunt u dat aangeven op de presentielijst.  

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 6 oktober en eventueel 13 oktober. 

http://palleiden.nl/de-vereniging/huishoudelijk-reglement/


 

Het bestuur van PAL Leiden 

Leiden, juni 2021 


