
 
 

 
 

 
Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens 
donderdag 14 februari 2013 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9) 
 
Aanwezig: 5 bestuursleden en 4 leden 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en verwelkomt iedereen. 
 

2.  Verslag ledenvergadering 16 februari 2012 
 Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3.  Financieel verslag en terugblik 2012 

De voorzitter geeft een terugblik op 2012 en gaat in op de activiteiten rond het 
vervangen van de bomen in de wijk, de pensionado’s, de wijnproefavond, de activiteiten 
van de Kidsclub (Pasen, St. Maarten, St. Klaas), de Nieuwsbrief, de website en de Tool-
o-theek. De kascommissie is akkoord met de financiën 2012. Het financieel verslag 
wordt goedgekeurd en de vergadering verleent de penningmeester decharge.  
 

4. Begroting en vooruitblik 2013 
In 2012 waren er op dit moment 193 betalende leden, nu zijn het er 175. Er zal nog een 
herinneringsactie plaatsvinden in maart. De inventarislijst mist de grondboor. De onlangs 
ontvangen spullen van de gemeente worden niet uitgeleend aan de leden. Het bestuur 
denkt na over een alternatief voor het afschaffen van de (dure) girobetaalkaarten. De 
begroting wordt goedgekeurd. 
 

5.  Activiteiten volwassenen en kinderen 
Mogelijke activiteiten voor 2013 zijn: een K(r)oningsborrel op de laatste Koninginnedag, 
Kom in de kas (6 en 7 april) en de burendag (21 of 28 september). Het  bestuur werkt 
e.e.a. verder uit. De Kidsclub zal activiteiten organiseren rond Pasen, Sint Maarten en 
Sinterklaas. 
 

6.  Belangenbehartiging 
De acties van de pensionado’s zijn succesvol en nuttig voor de wijk. De reacties rond 
het onderwerp SocialSofa zijn positief. Er zijn al 21 positieve reacties waarvan er 16 om 
mee te willen helpen, 2 zijn positief inzake een SocialEgg, slechts 1 ziet bezwaren. Het 
bestuur gaat nu praten met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. 
 

7.  Buurtpanel 
Er is een nieuwe wijkmanager, Joyce Scheenaard, die positief is ontvangen. Er zijn 
verder geen ontwikkelingen rond de buurtpanels. 
 

8.  W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting  
Een van de leden wijst erop dat beunhazen actief zijn rond de dakgoten. In de 
Nieuwsbrief is hier al vaker voor gewaarschuwd. Een ander wijst op de wenselijkheid om 
meer te snoeien. De pensionado’s pakken dit op. Een ander vraagt wanneer de bomen 
weggehaald worden. Dit gaat Ballast Nedam doen vóór 15 maart. Wim zal meer 
informatie opvragen. De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

Wim Tijbosch 
17 februari 2013 


