Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
23 februari 2006, van Schendelhove 9
Aanwezig: bestuur (excl. Joop) en 1 lid (Monique Enthoven)
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 17 februari 2005
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Terugblik op 2005
Activiteiten waren: nieuwjaarsborrel met paragnost etc., schaatsen in Silverdome, paaseieren
zoeken, Koninginnedag, poppenkast, Sint Maarten lampionnenoptocht en Sinterklaas.
De Nieuwsbrief verscheen 9 maal. De internet-site is vernieuwd. De oproep om WOZ-waarden te
melden had veel respons. We hadden de verkiezing van het mooiste voortuintje. Acties waren er
voor nieuwe garagedeuren en balken boven de voordeur. Verder heeft het bestuur zich aangemeld
als buurtpanel voor de gemeente.
4. Financieel verslag over 2005
De kascommissie (mw. De Wit en Hoefsloot) heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. Het
financieel verslag wordt besproken en goedgekeurd.
5. Begroting 2006 en vooruitblik op 2006
Gelet op de teruglopende opkomst bij de nieuwjaarsbijeenkomst (omdat steeds meer
oorspronkelijke bewoners verhuizen) zal deze het volgend jaar niet doorgaan. Wel zal er een
Kerstmarktje worden georganiseerd met zo mogelijk het wijkkoortje.
De begroting voor 2006 wordt goedgekeurd.
6. Belangenbehartiging
In de Nieuwsbrief zal een oproep worden gedaan voor mogelijke gezamenlijke acties. Gesuggereerd
wordt een hovenier die een modeltuintje kan ontwerpen en/of tips kan geven.
Een van de aanwezigen stelde voor om in de Nieuwsbrief nog eens een oproep te doen om de
achterpaden te snoeien en schoon te houden en om ook te melden dat de vuilcontainers soms te lang
op de verzamelplaats blijven staan.
7. Buurtpanel
Zowel voor de gemeente als voor het bestuur is frequenter contact met de gemeente zinvol. Het
heeft er bijvoorbeeld al toe geleid dat op verzoek van het bestuur het basketbalbord op het
schoolplein vernieuwd is.
8. Activiteiten(commissie)
De voorzitter bedankt de leden van de activiteitencommissie voor hun inzet. Er zijn in 2005 weer
veel activiteiten georganiseerd en gelet op de opkomst worden deze door de leden erg gewaardeerd.
Besproken wordt dat andere activiteiten dan op de begroting staan mogelijk zijn, maar dat deze (en
andere afwijkingen van de begroting) wel even met het bestuur besproken moeten worden. Er wordt
aandacht voor gevraagd om met Sinterklaas alleen kinderen van leden zwarte pietje te laten zijn.
9. Lustrum(commissie)
Omdat de vereniging waarschijnlijk subsidie van de gemeente krijgt omdat het bestuur buurtpanel is
geworden, kan het lustrum worden gevierd met een barbecue in De Sniep. Een commissie is
daardoor niet nodig. De datum wordt zondag 10 september. Vooraf wordt een fietstocht
georganiseerd (waar ook kinderen aan meedoen). Gesuggereerd werd om de poppenkast op zaterdag
9 september te organiseren als lustrum-activiteit voor de kinderen.
10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
Wim Tijbosch
24 februari 2006

