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Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
donderdag 16 februari 2012 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9)
Aanwezig: 3 bestuursleden (Joop en Mies afwezig) en 4 leden
1.

Opening
De voorzitter verwelkomt iedereen en stelt voor om een agendapunt 1a (Benoeming Erik
van Velzen) toe te voegen.
1a. Benoeming Erik van Velzen
Erik functioneert feitelijk al ruim een jaar als bestuurslid maar is bij de vorige
jaarvergadering niet benoemd omdat hij toen niet aanwezig kon zijn. Erik wordt bij
acclamatie benoemd.
2. Verslag ledenvergadering 27 januari 2011
Geen opmerkingen. Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
3. Financieel verslag en terugblik 2011
Door ziekte van de penningmeester heeft geen controle door de kascommissie kunnen
plaatsvinden. De voorzitter licht het verslag kort toe. Het financieel verslag wordt
goedgekeurd.
De voorzitter geeft een terugblik op 2011 en gaat kort in op het lustrumfeest, de
stadswandeling, de activiteiten van de Kidsclub (Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas), de
actie rond de reparatie van daknokken, de beveiligingsspecial met de kortingsactie, de
Nieuwsbrief (met onder meer informatie over het vernieuwde Binnenpark en de
containeropstelplaats), het digitaal gaan van de vereniging en de website.
4. Begroting en vooruitblik 2012
De voorzitter geeft aan dat er op dit ogenblik ruim 170 leden zijn. Tevens wordt kort
ingegaan op het mogelijk verdwijnen van de acceptgirokaarten. De begroting wordt
goedgekeurd.
5. Activiteiten volwassenen en kinderen
Het bestuur wil dit jaar in ieder geval een wijnproeverij en de burendag op 22 september
organiseren. Daarnaast organiseert de Kidsclub Pasen, Sint Maarten en Sinterklaas. De
aanwezige leden stellen het op prijs als er weer eens een nieuwjaarsborrel
(gecombineerd met een activiteit zoals wijnproeven o.i.d.) wordt georganiseerd.
6. Belangenbehartiging
Een van de leden informeert of vloerisolatie een actie kan worden. De voorzitter geeft
aan dat deze er reeds twee maal was en verwijst naar de informatie hierover op de site.
7. Buurtpanel
Gesproken wordt over de zorg van de gemeente over het parkeren in de wijk en de
problemen m.b.t. doorgang voor de brandweer. De gemeente wil meer gaan handhaven
en eventueel zelfs tot bekeuren overgaan.
Ook wordt uitvoerig gesproken over de zorg omtrent de plannen rond de brede school.
De voorzitter doet verslag over het gesprek met de gemeente.
Op beide onderwerpen wordt in de eerstvolgende Nieuwsbrief uitvoerig ingegaan.
8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
Een van de aanwezigen informeert naar het niet doorgaan van het project Kunst in de
wijk. Verder wordt er gesproken over de bestrating en de bomen en de noodzaak dat de
gemeente dit aanpakt.
Wim Tijbosch
17 februari 2012

