
Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens 
woensdag 17 februari 2010 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9) 
 
Aanwezig: 4 bestuursleden en 1 lid 
 
1. Opening 

 
2. Verslag ledenvergadering 4 februari 2009 

N.a.v. het verslag komt de parkeerproblematiek aan de orde. Alle aanwezigen blijken ervaring te 
hebben met het probleem dat regelmatig voor de garagedeuren wordt geparkeerd. Dit leidt tot veel 
irritaties. Afgesproken om hier in de nieuwsbrief aandacht aan te schenken. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3. Financieel verslag over 2009 en terugblik op 2009 

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. 
Wim gaf een terugblik op 2009 waarbij hij inging op de actie rond speelhuisjes, de 1 aprilgrap over 
de invoering van het vergunningstelsel, de activiteiten (Pasen, Sint Maarten en Sint Nicolaas), de 
aanschaf van de nieuwe hogedrukspuit voor de Tool-o-theek en de 7 nieuwsbrieven (waarin onder 
meer werd ingegaan op de plantenbak die helaas weg moest na vandalisme, de informatie over het 
schoonmaken van de dakgoten en de over de storing van meting van dag- en nachtstroom). Helaas 
was er te weinig belangstelling voor de actie "open uw huis". Het eindejaarsgeschenkje (de 
kerststressbal) werd goed ontvangen. 
Het aantal leden van 2009 bedroeg 204. 
 

4. Begroting 2010 en vooruitblik op 2010 
De begroting voor 2009 wordt goedgekeurd. 
Wim stelt voor om dit jaar weer de kerstmarkt te organiseren. Afgesproken wordt om deze 
kerstmarkt op 18 december te organiseren. 
In 2011 bestaat de vereniging 35 jaar. Er wordt aan gedacht om daarvoor in de zomer van 2011 
een activiteit te organiseren waarbij de nadruk ligt op multicultureel eten. 
 

5. Kunst in de wijk 
Wim geeft een toelichting op de ontvangen reacties. Er zijn 8 mails ontvangen van bewoners met 
een blinde muur die een aparte brief hebben gekregen. Van de reacties waren er 4 positief, 2 
negatief en 2 gematigd (alleen onder strikte voorwaarden). Na overleg wordt besloten dat het de 
moeite waard is om te kijken of de gemeente het initiatief wil ondersteunen. Afgesproken wordt om 
de gemeente (in eerste instantie de wijkmanager) te benaderen. Liselet onderneemt hiervoor actie. 
 

6. Isolatie en subsidiemogelijkheden 
Liselet geeft aan dat er nog steeds gemeentelijke subsidiemogelijkheden bestaan. Afgesproken 
wordt om in de nieuwsbrief hierover informatie te verschaffen. Daarin kan ook informatie worden 
gegeven over nieuwe isolatiemogelijkheden zoals radiatorfolie van het bedrijf Tonzon. 
 

7. Buurtpanel 
Geconstateerd wordt dat de bladkorven goed hebben gewerkt. Deze werden steeds goed gevuld 
door de bewoners. Het feit dat de korven soms niet op tijd werden leeggehaald wordt gezien als 
kinderziekte. 

 
8. Activiteiten/Activiteitencommissie 

Afgesproken wordt om in 2010 te organiseren:  
- de kinderactiviteiten (Paaseieren rapen, Sint Maarten en Sint Nicolaas),  
- de kerstmarkt op zaterdag 18 december, 
- een wandeling door historisch Zoetermeer o.l.v. Jacques van Oostrom; Liselet onderneemt actie, 
- een wijnproeverij; mw. Tamidi heeft aangegeven in maart te laten horen of zij bereid is dit te 

organiseren. Als dat niet doorgaat, benaderen wij Robin, buurman van Liselet, daarvoor. 
 

9. Belangenbehartiging 
Er zijn de laatste jaren al veel gezamenlijke acties georganiseerd. Er worden geen nieuwe acties 
overwogen. 
 

10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 
- 
 

Wim Tijbosch 
20 februari 2010 


