Concept verslag van de 31ste Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout dd 31-03-2015
Aanwezig: -het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout.
- 16 leden van de VVLH; afgemeld: mw. Van der Wielen-de Goede en dhr. Demaree.
1. Opening
Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden welkom, in het
bijzonder de inleidster mw. Christie Weduwer. Aan agendapunt 5 ( Benoeming nieuwe
bestuursleden) wordt toegevoegd de kandidaatsstelling van de heer Pim Mineur, opvolger van
Noortje van Kempen ( Webmaster).
2. Inleiding
Mw. Christie Weduwer belicht op boeiende wijze de ontstaansgeschiedenis van de Volksparken
in Nederland, gebaseerd op haar afstudeerscriptie:” Twentse Volksparken, als geschenk aan het
volk”.
3. Plannen voor Openluchttheater
(Op verzoek Gert-Jan van Cornel wordt dit punt van de agenda naar voren gehaald)
Gert-Jan legt uit dat de Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict ( bij wijze van
lustrumgeschenk) de VVLH helpt bij het nadenken over het intensiveren van het gebruik van het
Openluchttheater. Na een brainstorm met enkele theatermakers en cultuurondernemers uit
Leiden zal een aanzet worden geleverd voor een businessplan. Uit de brainstorm bleek dat men
de potenties van het theater hoog acht.
4Nieuweroord en ruimtelijke ordening in breder verband
( op verzoek van Friso Versluijs wordt dit punt van de agenda naar voren gehaald)
Friso Versluijs meldt als verheugende ontwikkeling dat het belang van het ‘Bos van Bosman’ als
onderdeel van de (groene) verbindingszone “Endegeest, Leidse Hout- Oud Poelgeest – Huis te
Warmond”. Zorgpunten blijven de omvang van het te bebouwen ‘bouwvlak’ en de mogelijke
plannen van landschapsarchitecten om bomen te kappen
Daarnaast meld Friso dat hij een “werkgroep R.O. Leiden Zeezijde” heeft opgericht. Daarin wil
hij de krachten bundelen voor een goed tegenwicht tegen allerlei plannen van de gemeente voor
het verder ‘verstenen’ van dit deel van de stad.
Er komt een tekst op onze website met informatie en een oproep voor aanmelding tot deelname
aan de discussies en overleggen.
5. Vaststelling verslag
Het conceptverslag van de 30ste ALV van 1 april 2014 wordt goedgekeurd. Zie ook de website.
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-6 . Terugblik op 2014
Zie het toegezonden jaarverslag over 2014. De voorzitter merkt op dat we blijven proberen om
de gemeente zich aan haar afspraken te laten houden met betrekking tot het beheer en het
onderhoud van het park. Met de gemeente vindt nader overleg plaats over de situering van de te
bouwen sporthal pal tegen de Groene Maredijk ( bij het parkeerterrein van UVS).
Financieel verslag 2014 en begroting:
In ’15 zullen minder uitgaven worden gedaan dan in ’14 omdat toen relatief grote uitgaven zijn
gedaan voor de verfraaiingen in het park.
De financiële zaken van de Stichting Muziek Leidse Hout zijn sinds dit jaar, op verzoek van de
ALV, opgenomen in het huidige Financieel Verslag.
Het ledenbestand wordt geactualiseerd en gedigitaliseerd. De informatie zal voortaan zoveel
mogelijk via de e-mail worden toegezonden. Leden die daar geen prijs op stellen of geen emailadres hebben zullen de informatie per post blijven ontvangen.
De financiële stukken en het Verslag van de Kascommissie worden bij acclamatie
goedgekeurd.
Het lidmaatschap van de Kascommissie kan voor een van de huidige leden worden
gecontinueerd. Het bestuur gaat op zoek naar een tweede lid.
7. Begroting en Contributie 2015
De ALV gaat akkoord met de voorliggende begroting en de voorstellen om de huidige
contributiebedragen: € 7,50 (minimum); € 140 (levenscontributie tot 65 jaar) en € 70 (
levenscontributie voor 65+, te handhaven.
Verzoeken tot contributiebetaling zullen voortaan per e-mail worden gedaan.
8. Benoeming nieuwe bestuursleden.
Het bestuur introduceert nieuwe kandidaten voor het bestuur van de Vereniging:
Jeroen Visser ( penningmeester), Werner Hendriks ( coördinator Waterlelieconcerten) en Pim
Mineur (webmaster).
De voorzitter dankt Noortje van Kempen (vanaf 2012, webmaster) en Jan Schipperijn
(penningmeester vanaf 2001), die beide afscheid nemen, voor hun grote inzet voor de
vereniging. De dankwoorden gaan vergezeld van een passend geschenk.
Rob Demaree verlaat het bestuur na een lange reeks van jaren en zal voortaan als adviseur van
het bestuur zijn bijdrage blijven leveren. Robbert de Waal kan het bestuurswerk steeds minder
goed combineren met zijn werk en heeft ook afscheid genomen van het bestuur.
Nadat de beoogde bestuursleden zich hebben voorgesteld stemt de vergadering unaniem in met
de voordracht van deze nieuwe bestuursleden
9. Coördinator Natuuractiviteiten.
Ton Gordijn (opgeleid als bioloog, en werkzaam in de ICT, lid van IVN) zal zich gaan inzetten als
coördinator Natuuractiviteiten. Bij velen al bekend als auteur van bijdragen aan de website, zal
hij ( i.s.m. IVN, het MEC en Natuureducatie) nu thematische excursies gaan organiseren: te
beginnen met een lentewandeling op zaterdag 25 april, een avondwandeling op 30 juni en een
paddenstoelenwandeling in oktober. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld het Bos van
Bosman op te nemen in het excursieprogramma.
Zie website voor nadere informatie.
10. Beleidsplan 2015 en volgende jaren
Het openbaar toegankelijk toilet bij het Theehuis is, ondanks toezeggingen van de gemeente,
nog steeds niet gerealiseerd. Het bestuur zal zich daarvoor blijven inzetten. Het onderwerp
‘waterkwaliteit’ zal voor het volgend overleg met vertegenwoordigers van de gemeente worden
geagendeerd.
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9. Bestuursstandpunt t.a.v. Summerjazz en Werfpop.
Het bestuur van de VVLH wordt door de Gemeente nauw betrokken bij de besluitvorming rond
grootschalige activiteiten op de Grote Speelweide. Binnen strikte voorwaarden (geluidsoverlast,
groenbeheer) zijn alleen Summerjazz en Werfpop toegestaan, alhoewel het bestemmingsplan in
beginsel meer evenementen toelaat. Nu de bovengrens aan bezoekersaantallen (15000 per
dag) voor Werfpop is bereikt, heeft de organisatie toegezegd de programmering aan te passen
zodat de toestroom binnen die grens zal kunnen blijven. Bij verdere groei zal naar een andere
lokatie moeten worden uitgezien. Het bestuur blijft alert.
10. Sluiting
Onder dankzegging voor de inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

F.P. van Beetz, secretaris VVLH
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