Concept verslag van de 30ste Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout dd 01-04-2014
Aanwezig: -het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout.
- 13 leden van de VVLH; 1 (bestuurs-) lid heeft zich afgemeld: Robbert de
Waal
1. Opening
Om 20.05 opent voorzitter Huub Frencken de vergadering en geeft de aanwezige leden
de gelegenheid tot een korte voorstelronde. Vervolgens introduceert hij de heer Maarten
Bekkers (Stedelijk (Groen-) beheer Gemeente Leiden) om een toelichting te geven over
het onderhoud in en aan de Leidse Hout.
2. Inleiding Maarten Bekkers over het dagelijks onderhoud van het groen in de
Leidse Hout
Leidraad voor het beheer is het vastgestelde Beheerplan, dat is vertaald in
maatregelenpakketten en beheergroepen (bomen, gras, hagen, etc).De maatregelen
worden vervolgens in werkpakketten gebundeld ten behoeve van het opstellen van
planning en begroting. Vooral de planning in de tijd is belangrijk omdat rekening moet
worden gehouden met beschermde plantensoorten en dieren.
Als bijzondere zaken memoreert hij het restrictieve beleid met betrekking tot feesten in
het park.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:
 het groot onderhoud van de grote speelweide
 (de voorbereiding tot) het baggeren van de vijvers ( eind 2014/ begin 2015)
en de aanpassing/verbetering van de wegen rond de grote vijver, de paden
rondom het Hertenkamp en de Johan de Kosterweg. incl. aanpassing van de
omgeving van de Waterlelie op de lijst.(uitvoering 4e kwartaal ’14); Het herstel
van de Van Waverenweg wordt bekeken.
Naar aanleiding van de inleiding over het onderhoud worden door de aanwezige leden
verschillende vragen gesteld:
De VVLH zal inzage krijgen in de beoogde aanpak. Met betrekking tot de
geconstateerde grote hoeveelheid aan achtergelaten losse takken en snoeihout (ook
door stormschade) merkt de heer Bekkers op dat het beleid in overeenstemming is met
het beheerplan. Bij het opknappen van de paden zal het asfalt niet worden vervangen
door schelpen, want dat is veel te kostbaar. De voorzitter merkt op dat in de komende
‘schouw” de gesignaleerde zaken zullen worden meegenomen. Dat geldt ook voor de
oude bewegwijzering die nog steeds niet is verwijderd; het herstellen en aanvullen van
het parkmeubilair en de ‘olifantspaden’
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De aanpassing va de verlichting op de Groene Mardijk behelst ‘vleermuisvriendelijke
verlichting’.
Naar aanleiding van vragen over overlast door hangjongeren; vandalisme en het (brom) fietsen op wandelpaden wordt de leden dringend geadviseerd bij ‘afwijkend gedrag’ de
politie (0900-8844) te bellen of het telefoonnummer van het Klanten service centrum van
de gemeente 14071
3. Vaststelling verslag
Het verslag van de 29e ALV van 19 maart 2013 wordt akkoord bevonden.
4. Terugblik op het afgelopen jaar 2013
De voorzitter staat stil bij het overlijden van bestuurslid Enid Mante, najaar 2013, die
zich gedurende een reeks van jaren met veel elan voor de vereniging en het park heeft
ingezet. Haar rol bij de organisatie van de Waterlelieconcerten is inmiddels
overgenomen door de nieuwe coördinator, de heer Werner Hendriks..
zie voor zijn terugblik de bijlage bij dit verslag
De leden reageren complimenteus op de onlangs onthulde kunstwerken: de
herinneringsbank, de herstelde Krantzbank en de andere monumentale banken en de
drie info-borden. In een onderhoudsconvenant tussen de VVLH, de Gemeente Leiden
en BONA is het onderhoud van de banken door leerlingen van deze
scholengemeenschap vastgelegd.
De organisatoren van Werfpop en Summerjazz hebben zich het afgelopen jaar goed
aan de afspraken gehouden. Ze worden daarbij ook streng begeleid, ook door de VVLH.
Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Maarten Mentzel merkt de voorzitter
op dat de activiteiten van El Cid al verplaatst zijn naar de Vlietlanden en dat voor
Werfpop en Summerjazz is de lijn van de vereniging dat het park t ook ruimte moet
bieden aan dit soort activiteiten, tenzij de strenge kaders worden overtreden. De VVLH
houdt de vinger aan de pols.
Met de gemeente Leiden wordt tweemaal per jaar overlegd en vindt een jaarlijkse
evaluatie plaats.
Nu de verbouwing van het Theehuis niet doorgaat, hoopt de Vereniging dat eindelijk een
langgekoesterde wens in vervulling kan gaan: het openbaar maken van het toilet in het
bijgebouw bij het TheehuisFriso Versluis van de Werkgroep Nieuweroord ( die niet op
de ALV aanwezig kan zijn) zal in een bijdrage aan de website de recente
ontwikkelingen schetsen:de gemeente Leiden is l geheel opnieuw begonnen met de
plannen voor de bouw van appartementen in dat gebied (Bos van Bosman).
De website is door Noortje van Kempen geheel vernieuwd om optimaal te kunnen gaan
dienen als communicatiemiddel van de Vereniging. Bijdragen kunnen worden
aangeboden via de contactpagina of info@vriendenvandeleidsehout.nl.
Het bestuur is in dat kader ook begonnen aan het verzamelen van de e-mailadressen
van de leden en aan het ‘opschonen ‘ van het ledenbestand. Aanvullingen en correcties
s.v.p.melden via info@vriendenvandeleidsehout.nl.
5. Begroting en contributie 2014


De penningmeester, Jan Schipperijn geeft een toelichting op de jaarrekening 2013
en de balans per 31 december.2013. Ton Staphorst meldt namens de kascommissie
dat deze akkoord is. De Kascie. stelt voor om ook de financiële stromen van de
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Stichting Muziek Leidse Hout via de boeken van de VVLH te laten lopen. De
vergadering stemt in met het advies van de kascommissie en met de benoeming van
de nieuwe kascommissie ( Bram v.d. Loef en Floor Stoutjesdijk).


Ook wordt de begroting 2014 en de voorstellen om de contributie te handhaven
akkoord bevonden.

6. Plannen voor 2014


Werner Hendriks geeft een toelichting op de stand van zaken rond de
zondagmiddagconcerten. Het aantal vrijwilligers is dank zij zijn inzet vergroot. Het
programma staat op de website.



Freek van Beetz licht de voorbereidingen op het Leidse Hout festival, dat dit jaar op
4 juli zal worden gehouden,toe. Een aantal ensembles heeft reeds toegezegd.
Thema is dit jaar: de Romantiek

7. Rondvraag
Fietsen mag alleen op de Groene Maredijk en op de Johan de Kosterweg. Weren van
bromfietser op de Johan de kosterweg blijkt moeilijk te zijn. Realistischer is om de
aandacht vooral te richten op het weren van fietsers op de wandelpaden in het park. .
Klachten indienen via tel.nr. 14071 en bij de politie,
8. Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering..

F.P. van Beetz, secretaris VVLH
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