Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Verslag van de 36e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de
Leidse Hout op woensdag 14 oktober 2020
Aanwezig: Het bestuur: Ruud Hommes, Jos Kok, Menno Sas, Werner Hendriks, Lieke van
Boven en Maarten Vrieze. Leden: Frank Nortier, Simon van der Sluijs, Eveline Kamstra, Jan
Reedijk, Fons Vernooij (deels), Chris Maas Geesteranus (deels) en Huub Frencken (deels).
Afgemeld: Rianne Boonstra, Marianne Göbel, Jacqueline Maillé, en Rinny E. Kooi.
1. Opening en agenda
De ALV was gepland op 26 maart 2020. Vanwege Covid-19 is de geplande ALV uitgesteld. Wij
hadden gehoopt later in het jaar alsnog een reguliere ALV te kunnen organiseren. Helaas is
dit niet gelukt. Met een beroep op de noodwet dienaangaande is deze ALV uiteindelijk
digitaal gehouden (via Zoom) op 14 oktober 2020. Daarbij hebben wij de gebruikelijke
inleiding geschrapt. Gepland was dat stadsecoloog Wouter Moerland voor een inleiding zou
zorgen.
De voorzitter, Ruud Hommes, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij
vraagt ieder het geluid uit te zetten, zolang die niet aan het woord is. Ook vraagt hij om door
hand opsteken kenbaar te maken dat je het woord wilt. Dit blijkt redelijk soepel te verlopen.
De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling van het verslag van de 35e ALV (op 14 maart 2019)
Het concept verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Terugblik op 2019
In de bijlage is het verslag van werkzaamheden en activiteiten in 2019 opgenomen.
Aangezien we al ver in 2020 zitten, wordt de huidige stand van zaken gekoppeld aan dit
agendapunt.
Verslag van werkzaamheden van het bestuur
Ruud Hommes benoemt de volgende punten:
• In de schouw is o.a. gesproken over het hondenbeleid en de zonnewijzer. Op deze
punten is weinig progressie.
• Positief is dat de Van Waverenweg, de De Kosterweg en de omgeving Waterlelie zijn
opgeknapt.
• Helaas is er nog steeds geen goede berging voor de Waterlelie. Er is overleg met de
gemeente over een alternatief.
• Theo Jonker is opgevolgd door Sven Kruijssen. Johan Kieft was nauw betrokken bij de
aanstelling van Sven.
• In 2020 zijn mezenkasten opgehangen om op natuurlijke wijze de eikenprocessierups
te bestrijden. Dit met redelijk succes.
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Maarten noemt het volgende:
• De Groengroep kon door Covid-19 tijdelijk niet werken. Later is er in hogere
frequentie gewerkt. De Groengroep loopt goed. Er zijn een paar nieuwe vrijwilligers
en het zou mooi zijn als de groep nog groter zou worden.
• Voor de vernieuwing van de website is nog geen geld beschikbaar. Fijn dat er
regelmatig Nieuwsbrieven uitkomen, deze zijn ook op de website te vinden.
Lieke brengt het volgende onder de aandacht:
• In 2019 hebben wij samenwerking met Naturalis gevonden voor Natuurexcursies.
Alle tot nu toe geplande excursies in 2020 zijn helaas afgelast als gevolg van Covid-19.
• Natuurpaden waren in 2019 een succes. Na overleg met de Woutertje Pieterse en de
begeleiders staat voor 16 oktober nog steeds het Herfstpad 2020 gepland.
• In 2019 is het Bomenboekje uitgebracht. Daar mogen we trots op zijn. Aan de hand
van het boekje zijn ook rondleidingen gegeven.
Werner vertelt over de Waterlelie:
• In 2019 waren er 19 concerten in de Waterlelie, 1 is er afgelast.
• Ook hier hebben we in 2020 veel moeten schrappen vanwege Covid-19. Uiteindelijk
hebben we in 2020 nog 7 concerten kunnen laten doorgaan.
• De publieke belangstelling groeit. Het aantal vrijwilligers is wat karig. Nieuwe
vrijwilligers zijn welkom.
• De Waterlelie en de omgeving zijn mooi opgeknapt.
• Er zijn meer stoelen nodig en een ruimere bovengrondse berging is dringend
gewenst.
• De gemeentelijke subsidie was voldoende voor de concerten in 2020, er komt niets
ten laste van de VVLH.
• Voor 2021 staan er weer 20 concerten gepland.
Ruud sluit dit agendapunt af met de volgende punten:
• Veel dank aan Lieke van Boven, Eveline Kamstra en Huub Frencken voor het
realiseren van het prachtige Bomenboekje.
• Het jubileum “Leidse Hout 10 jaar gemeentelijk monument” is met een mooi feest
gevierd. Het heeft ook geresulteerd in veel nieuwe leden.
• Wij hebben een erfenis waarop vruchtgebruik rust. Dit dossier kost veel tijd. We zijn
hoopvol dat we weer een voorschot kunnen krijgen. Dan kunnen we meer mooie
plannen realiseren. Frank Nortier vraagt of de beheerder geen rekening en
verantwoording aan ons aflegt. Nee, hij legt rekening en verantwoording af aan de
rechtbank. Frank vraagt of wij daar verslag van krijgen. Het antwoord is nee.
• De vorige voorzitter, Huub Frencken, had een groot netwerk. Ruud heeft dat minder,
dat zal tijd kosten. Ruud richt zich naast de bestaande contacten op samenwerking
met omliggende wijkverenigingen en andere parken o.a. voor de ontwikkeling van
Groene corridors.
2

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
•

Ons ledental groeit. Thans hebben wij 236 leden. De leden zijn ook in beeld en
betalen contributie.

Financieel verslag (jaarrekening) 2019
De penningmeester, Menno Sas, licht het financieel verslag toe. Hij vraagt de vergadering
om een akkoord om de 2 bestemmingsreserves samen te voegen. Dit akkoord wordt
gegeven. De financiële stukken zijn te vinden op onze website.
Verslag kascommissie
Fons Vernooij brengt verslag uit namens de kascommissie. Het financieel verslag noemt hij
zeer accuraat en overzichtelijk. Alles is in orde en geordend. Hij geeft zijn complimenten. De
kascommissie heeft geen opmerkingen en is akkoord.
Decharge van het bestuur
De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Benoeming nieuwe kascommissie
Volgens de statuten moet er ieder jaar 1 lid van de kascommissie aftreden en vervangen
worden. Fons Vernooij treedt af (met veel dank voor zijn diensten) en wordt vervangen door
Frank Nortier. Jacqueline Maillé blijft aan.
4. Samenstelling van het bestuur
• Werner Hendriks had er in 2019 een periode van 4 jaar als bestuurslid opzitten. In de
ALV 2019 had zijn herbenoeming aan de orde moeten worden gesteld. Dit is toen
vergeten. Herbenoeming wordt nu alsnog aan de orde gesteld. De vergadering is
akkoord met herbenoeming. De nieuwe termijn van Werner loopt in 2023 af.
• Eveline Kamstra is afgetreden als bestuurslid. Zij kon haar bestuurstaken niet meer
verenigen met andere drukke werkzaamheden. Eveline krijgt dank voor wat zij heeft
bijgedragen. Genoemd worden haar bijdragen aan het Bomenboekje, het
organiseren van het feest ter ere van 10 jaar gemeentelijk monument, haar visie op
PR en communicatie en haar bijdrage aan de Nieuwsbrieven.
• Jos Kok heeft aangegeven zich in 2021 niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Jos heeft
veel goed werk gedaan. Genoemd worden het op orde brengen van de
ledenadministratie, het organiseren van een digitaal archief en een accurate interne
en externe communicatie. Het op orde hebben van het ledenbestand en het in beeld
hebben van wie er wie is, is de basis voor goede contacten. Het bestuur is op zoek
naar een nieuwe secretaris. Er is veel goed werk gedaan, maar er is nog genoeg te
doen. Jos wil graag zijn werk en taken netjes overdragen.
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5. Plannen 2020 en komende jaren
Beleidsplan 2020 – 2025
• In dit beleidsplan hebben wij aansluiting gezocht bij het vorige beleidsplan, opgesteld
onder het voorzitterschap van Huub Frencken.
• Wij hebben stilgestaan bij de vraag wat onze rol is.
• Er is een ingekomen e-mail van Maarten Mentzel. Hij vraagt aandacht voor de randen
van het park, de groenstructuur rond het park, de veiligheid van fiets- en
wandelpaden tussen verschillende parken, het hondenbeleid en het faciliteren van
voorlichting en rondleidingen. Wij stellen de betrokkenheid van Maarten op prijs. De
door hem genoemde punten hebben onze aandacht.
• Huub Frencken vindt het een mooi beleidsplan. Hij beveelt aan om op het gebied van
handhaving samenwerking te zoeken met zusterorganisaties. Na de vergadering
noemt Jan Reedijk hetzelfde punt. Als bestuur heeft samenwerking met
zusterorganisaties zeker onze aandacht. Dit niet alleen op het gebied van
handhaving, maar in bredere zin.
De vergadering is akkoord met het beleidsplan.
We zullen het beleidsplan publiceren op onze website.
Jaarplan / ontwikkelingen 2020
• Aangezien 2020 al ver gevorderd is, is het presenteren van een jaarplan wat
achterhaald. Plannen hadden we zeker. Het meeste is al genoemd onder punt 3
(verslag 2019).
• Covid-19 heeft bij veel van onze plannen roet in het eten gegooid.
• Het overleg met de gemeente loopt moeizamer.
Begroting 2020
• Voor de in maart 2020 geplande ALV hadden wij een begroting opgesteld. Door
Covid-19 zal de realisatie flink afwijken van de begroting. Er zijn onverwacht weinig
activiteiten geweest, met navenant minder kosten. Er zal een fors positief saldo zijn,
mede door de goede verkoop van het Bomenboekje.
• De begroting 2021 wordt vastgesteld in de ALV begin komend jaar. Om het nieuwe
boekje (Dierenboekje) tijdig gereed te hebben voor de viering van het 90-jarig
bestaan van de Leidse Hout, willen wij nu al financiële verplichtingen aangaan. Deze
zullen naar voren komen in de begroting 2021 die in de ALV begin komend jaar wordt
vastgesteld. De kosten voor het Dierenboekje worden geschat op 3850 euro (zelfde
als het Bomenboekje), waarvan 1500 euro subsidie. Dit betekent dat in eerste
instantie 2350 euro vanuit de VVLH wordt (voor)gefinancierd. Verwachting is dat net
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als bij het Bomenboekje, door opbrengsten uit verkoop, de uiteindelijk kosten voor
de VVLH veel lager zullen zijn. Bij het Bomenboekje is de opbrengst uit verkoop tot
nog toe 1300 euro. De verwachting is dat er een nieuw voorschot komt op de erfenis.
Die zal dan o.a. kunnen worden gebruikt voor onze vaste activiteiten zoals de
zomerconcerten in de Waterlelie, maar ook voor andere activiteiten en voor de
gedeeltelijke financiering van het Dierenboekje en de andere geplande boekjes in de
reeks.
De vergadering keurt de begroting 2020 goed.
De vergadering is op basis van de genoemde bedragen voor de begroting 2021, ook
akkoord dat het bestuur nu al verplichtingen aangaat voor het Dierenboekje.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
7. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Hopelijk
treffen we elkaar op de volgende ALV weer in levende lijve.
Namens het bestuur,
Jos Kok, secretaris
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Bijlage: Verslag van werkzaamheden en activiteiten 2019
De nieuwe samenstelling van het bestuur heeft tot een andere dynamiek geleid. Enerzijds is
veel ervaring weggevallen, anderzijds zijn er nieuwe ideeën en accenten. Onderstaand een
overzicht van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen gedurende 2019.
Onderhoud van de Leidse Hout
Jaarlijks hebben we een schouw met de operationeel manager van Stedelijk beheer, dat het
park onderhoudt. Constatering is dat het park er goed bij ligt vooral met dank aan de
enthousiaste inzet van de groenmannen van de gemeente.
Uiteraard blijven er punten van aandacht. Eén daarvan is de steeds toenemende werkdruk
op groenmannen als Theo Jonker en Johan Kieft. Het is mooi dat de gemeente de
omliggende wijken ook groener wil maken, maar het onderhoud lijkt neer te komen op de
bestaande capaciteit, inzet door vrijwilligers en uitbesteding. Het risico bij de laatste is dat
lage kosten ten koste van kwaliteit kunnen gaan.
De wethouder heeft begin 2019 de toezegging gedaan om de omgeving van de Waterlelie en
het Theehuis op te knappen. Dit project betreft zowel verfraaiing als een praktischer
bergruimte voor spullen van de Waterlelie en betere handhaving van o.a. parkeren van
auto’s en overlast van geluid. Tegelijkertijd dringen we al lang aan op het herstel van de Van
Waverenweg en de De Kosterweg.
In de vervolggesprekken is weer gebleken hoe lastig afstemming tussen de verschillende
afdelingen binnen de gemeente is. Het goede nieuws is dat begin 2020 daadwerkelijk gestart
is met het herstel van de bospaden en dat aansluitend het terrein rond de Waterlelie wordt
opgeknapt. De gesprekken van de gemeente met de uitbater van het Theehuis lopen nog.
Bij het ontwerp van de Leidse Hout is een ingenieus watersysteem opgezet met sluizen en
duikers. Het beheer hiervan is overgedragen van de gemeente aan het Hoogheemraadschap
Rijnland. Gelukkig blijft Johan Kieft de uitvoerder voor het wekelijks onderhoud. Rijnland
heeft de waterloop enigszins gewijzigd omdat dit volgens hen effectiever kan zonder
kwaliteitsverlies met de toezegging dit te monitoren.
In 2017 is de vereniging gestart met de Groengroep. Met vrijwilligers doen we inmiddels 2
keer per maand allerhande klussen waar de gemeente anders niet aan toekomt. De omvang
van de groep is redelijk stabiel. Een speciaal project afgelopen jaar was de verplaatsing van
de Juliana-steen. Deze steen ter gelegenheid van haar huwelijk, kent een hele historie en is
verenigd met de Juliana-eik langs de grote speelweide.
De eikenprocessierups heeft afgelopen jaar ook in ons park voor de nodige last gezorgd. Ons
is door de gemeente gevraagd om nestkasten voor mezen op te hangen ter bestrijding
hiervan. Wij zullen ook het jaarlijks onderhoud doen. Een aantal nieuwe vrijwilligers hebben
bij het ophangen geholpen en zullen ook gaan helpen met de Groengroep.
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Met het bestuur van het OpenLuchtTheater is gesproken over het opknappen van hun keet.
Nadat de elektriciteit door de gemeente halverwege het jaar was aangelegd, is deze keet
keurig geverfd. Ook de losse onderdelen onder en rond de keet zullen worden opgeruimd.
Natuurexcursies en Natuurpaden
In het jaaroverzicht van 2018 werd genoemd dat het nuttig leek om de groep van
excursieleiders uit te breiden. In de eerste helft van 2019 is dat gelukt met 3 zeer
enthousiaste specialisten van Naturalis. Daardoor konden we 2 mooie excursies organiseren
in het najaar en 2 alvast plannen voor de eerste helft 2020.
Met de scholieren van de Woutertje Pieterse hebben we weer een zogenoemd Herfstpad
kunnen lopen. Marian Kathmann van milieueducatie had het pad uit 2018 geactualiseerd.
Enkele leden functioneerden als gids. Nieuw was dat enkele enthousiaste studenten Biologie
meeliepen ter ondersteuning.
Cultuur en festiviteiten
In 2019 was de Leidse Hout 10 jaar gemeentelijk monument. Dit hebben we gevierd met
mensen die bij het bereiken van de monumentale status een belangrijke rol hebben
gespeeld, met vrijwilligers, leden en veel mensen uit de omgeving en andere parken. Bij de
viering is door wethouder Martine Leeuwis het eerste exemplaar van het bomenboekje
gepresenteerd. Dit fraaie boekje onder redactie van Eveline Kamstra, Lieke van Boven en
Huub Frencken is de eerste in een reeks. De feestelijke bijeenkomst was gezellig, goed voor
de contacten en heeft geleid tot een fors aantal nieuwe leden.
De zomerconcerten in de Waterlelie zijn een vast onderdeel van de jaarcyclus in het park. Er
was weer een gevarieerd programma opgesteld van voornamelijk amateurgezelschappen. Zij
trokken weer veel enthousiast publiek. Financiering gebeurt vanuit onze vereniging en de
gemeente en waar mogelijk andere sponsoren.
Op de grote speelweide zijn 2 grote evenementen toegestaan, maar al een aantal jaar is
Werfpop het enige dat daar ook plaatsvindt. De organisatie houdt zich goed aan de
afspraken die vastgelegd zijn in een protocol over grote evenementen. Daarnaast proberen
zij het festival ook duurzamer te maken o.a. door over te gaan op accu’s in plaats van diesel
voor het energieverbruik.
Overige activiteiten
We hebben contacten gelegd met de omliggende wijkverenigingen en andere parken met
het doel zaken op elkaar af te stemmen en/of samen op te trekken. Voorbeeld hiervan is de
groene corridor vanaf de Leidse Hout naar het Centraal Station waar we richting gemeente
optrekken met de Wijkvereniging Houtkwartier.
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Het overleg met de notaris over de erfenis blijft een kwestie van geduld. Afgelopen jaar
hebben we meer inzicht gekregen in het financieel beheer hiervan en doen op basis daarvan
een voorstel voor een nieuw voorschot.
In 2019 is kritisch gekeken naar de actualiteit en toegankelijkheid van de website. Hier zijn
vervolgens de nodige acties op ondernomen. We lopen wel tegen beperkingen aan van de
huidige opzet. Reden om te kijken naar verdere mogelijkheden en alternatieven.
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