Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
woensdag 4 februari 2009 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9)
Aanwezig: 5 bestuursleden en 4 leden
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 21 februari 2008
N.a.v. het verslag wordt gesproken over het niet doorgaan van de gezamenlijke aanschaf van zgn.
secustrips ter beveiliging van deuren. Volgens sommigen zijn die gevaarlijk voor kinderen i.v.m.
afknellen van vingers. In de Nieuwsbrief is inmiddels informatie verschaft over beveiliging van
woningen. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Financieel verslag over 2008 en terugblik op 2008
Wim geeft een terugblik op 2008 waarbij hij ingaat op de gerealiseerde activiteiten (paaseieren
zoeken, poppenkast, wandelen met de boswachter in het Westerpark, Sint Maarten, Sinterklaas -er
waren 26 kinderen en 12 pieten- en de kerstmarkt), de contacten met de gemeente (opfleurpotten,
bewonersschouw, kerstboom met lampjes), de Nieuwsbrief en de site (met info over het
energielabel, brandvertragende deuren, luchtfoto's en wijkschrijvers) en de betrokkenheid van de
bewoners (de 23 reacties op de speelhuisjes, de betrokkenheid bij de kapvergunning voor de wilg,
de informatie van bewoners richting bestuur en de hulp bij de kerstmarkt en kerstboomfeest).
Opgemerkt wordt dat voorzitter Wim de Nieuwsbrief goed verzorgt en dat ook de stukjes over de
wijkschrijvers gewaardeerd worden.
De kascommissie (mw. De Wit en mw. Hoefsloot) heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. Na
een toelichting van de penningmeester wordt het financieel verslag goedgekeurd. Hulde ook aan de
penningmeester.
4. Begroting 2009 en vooruitblik op 2009
De begroting voor 2009 wordt goedgekeurd.
5. Belangenbehartiging
Een van de aanwezigen merkt op dat diverse bewoners overlast hebben van grote bomen en
omhoogkomende bestrating. Het bestuur zegt toe dit met de gemeente te gaan bespreken, evenals
andere onderwerpen zoals het schoonhouden van de kolken.
Een van de aanwezigen werkt met zonneboilers. Verzocht wordt of hij een stukje in de Nieuwsbrief
daarover kan schrijven: men kan er energie mee besparen, er wordt nog subsidie op gegeven.
6. Buurtpanel
Een van de aanwezigen merkt op dat de gemeente/wijkpost steeds vaker bewoners en bestuur van de
wijkvereniging bij allerlei zaken betrekt zoals Waskracht, overleg met andere wijkverenigingen enz.
7. Activiteiten(commissie)
Voorgesteld wordt om naast de traditionele activiteiten (Pasen, Sint Maarten en Sint Nicolaas) ook
activiteiten te organiseren waaraan tevens volwassenen kunnen deelnemen, en tevens activiteiten
voor de wat oudere jongeren. Suggesties: wijnproeven, wandeling door historisch Zoetermeer,
wandelen met de boswachter, bloemschikken, sportdag, zomermarkt met multiculturele hapjes;
activiteit voor pubers: film, schaatsen. bowlen. Liselet bespreekt e.e.a. in de Kidsclub.
8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
Een van de aanwezigen stelt voor om de internetsite, waar veel informatie op staat, meer onder de
aandacht te brengen.

Wim Tijbosch
5 februari 2009

