
UITNODIGING  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022  

25 april 2022 - HUIS VAN DE PASSER - STEENSCHUUR 6 

 

PROGRAMMA 

19.45 uur Inloop met koffie en thee 
20.00 uur Presentatie en rondleiding Huis van de Passer 
20.30 uur Algemene Ledenvergadering 2022 
22.00 uur Afsluitende borrel, aangeboden door het bestuur  
 

AGENDA 

Behorende bij de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2022 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen van de voorzitter en binnengekomen stukken  

3. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen dd. 6 oktober 2021 en 26 januari 2022 

4. Jaarverslag 2021 

a. Jaaroverzicht 2021 

b. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 

c. Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande uit de heren Ruud Breedveld en Jan 

Wieles. 

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

gevoerde bestuur en beleid. 

e. Benoeming leden van de Kascommissie: na tijdens de ALV van 6 oktober 2021 voor een 

derde termijn te zijn herbenoemd treedt de heer Ruud Breedveld thans definitief af. De 

vergadering wordt verzocht een kandidaat voor te stellen. Deze benoeming geldt krachtens 

artikel 14 lid 3 van de statuten voor een termijn van 3 jaar. De benoemde kandidaat zal dan 

met de in oktober 2021 benoemde heer Jan Wieles de Kascommissie vormen. 

 

5. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Tijdens de bespreking van het door het bestuur voorgestelde gewijzigde HR op de ALV van 

6 oktober 2021 is een tweetal vragen gesteld waarop het bestuur het antwoord toen niet 

paraat had. Om die reden heeft het bestuur het voorgestelde HR toen niet in stemming 

gebracht. Die vragen zijn inmiddels beantwoord, waarna de vragensteller te kennen heeft 

gegeven daarin te berusten. De herziening van het HR is noodzakelijk vanwege het feit dat 

diverse bepalingen in het reglement niet meer stroken met de huidige wettelijke 

regelgeving en/of nu (beter) in de aangepaste statuten zijn opgenomen. Het gewijzigde HR 

wordt hierbij aan de ALV ter vaststelling voorgelegd. 

6. Bestuur 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: De zittingstermijn van de voorzitter Aart Martin de Jong is in 

de ALV van 6 oktober 2021 met één jaar verlengd. Dit betekent dat hij in deze vergadering 



definitief dient af te treden. Helaas hebben zich tot het moment van publicatie van deze 

agenda geen kandidaten voor de vervulling van de te ontstane vacature gemeld. Hiermee 

dreigt een onderbezetting in het bestuur te ontstaan en wordt de bestuurlijke continuïteit 

bedreigt. Hierbij komt dat Aart Martin zich de laatste jaren intensief heeft bezig gehouden 

met de totstandkoming van de samenwerking van de wijkverenigingen in de binnenstad en 

is hij voorzitter van het voorzittersoverleg van dat prille samenwerkingsverband. Met name 

ter zake van het onderwerp Participatie heeft u daarvan het nodige kunnen lezen in de 

wijkkrant en de media. Mede dankzij zijn niet aflatende inspanningen om op een aantal  

gemeenschappelijke onderwerpen als de Horecavisie, het Evenementenbeleid en het 

recente Verkiezingsmanifest zijn de betrokken wijkverenigingen erin geslaagd met één 

mond te spreken. Dat proces is echter nog niet af en moet leiden tot erkenning van de 

samenwerkende wijkverenigingen door de gemeente als een adviserend instituut in plaats 

van uitsluitend als individuele belanghebbenden. Ook die voortrekkersrol vanuit zijn functie 

van voorzitter van PAL Leiden vraagt om continuïteit. Voor het bestuur is dit een reden de 

vergadering bij hoge uitzondering voor te stellen Aart Martin nogmaals voor één jaar te 

herbenoemen. 

Aftredend en herkiesbaar: Bestuurslid Wim Brugman dient volgens rooster af te treden en is 

beschikbaar voor een tweede termijn conform de nieuwe statuten voor 4 jaar. Voorgesteld 

wordt hem te herbenoemen. 

b. Benoeming nieuwe bestuurders: Ondanks herhaalde oproepingen in de wijkkrant en de 

Nieuwsbrief hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. Niettemin 

meent het bestuur dit onderwerp toch te moeten agenderen voor het geval in de periode 

tot de vergadering een kandidaat zich alsnog nog beschikbaar stelt. U zult daarover dan 

nader geïnformeerd worden. 

9. Wat verder ter tafel komt  

10. Rondvraag en sluiting 

 

NB 1:  

De stukken voor de vergadering (verslagen ledenvergadering oktober 2021 en januari 2022, Jaarverslag 

2021 (financieel en inhoudelijk) en de bevindingen van de Kascommissie) 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 ook niet-leden toegang tot de vergadering maar geen stemrecht hebben. Indien u 

nog geen lid bent en wel als stemgerechtigd lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we u om u zo 

snel mogelijk als lid aan te melden. U kunt dan tijdens de vergadering 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 niet wenst dat uw beeld daarvoor gebruikt wordt kunt u dat aangeven op de 
presentielijst.  
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot 25 april a.s. 
 

Het bestuur van PAL Leiden 

Leiden, april 2022 

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

