
 

 

Jaarverslag 2014  

 

Inhoudelijk 

 

Algemeen  

De wijkvereniging (PAL) heeft als doel het algemene wijkbelang te behartigen. Een belangrijk deel 

van het werk van de wijkvereniging bestaat uit het helpen formuleren van standpunten van bewoners 

en het uitdragen daarvan bij gemeentelijke instanties over beleidsmaatregelen, waar veel 

wijkbewoners bij zijn betrokken, bijvoorbeeld grootschalige bouwplannen, het wijzigen van 

verkeersstromen door de wijk, parkeren of het evenementenbeleid van de gemeente. Leden van het 

bestuur fungeren daarbij vooral als “goed geïnformeerde wijkbewoners”  

 

Advies  

PAL adviseert de wijkbewoners consequent de Gemeenteberichten te raadplegen in de Stadskrant 

en/of op de site van de gemeente: http://gemeente.leiden.nl/publicaties/gemeenteberichten .  

Deze site geeft een duidelijk overzicht van verzoeken evenementenvergunning, aanvragen/ 

verleningen omgevingsvergunning enz. Ook tijdens of na afwezigheid (bijvoorbeeld vakantie) is het 

zinvol om te kijken of er relevante mededelingen instaan, zodat er eventueel nog tijdig een zienswijze 

worden ingediend.  

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur was in 2014/2015 als volgt samengesteld: 

Jacqueline Mos  voorzitter tot 15 januari 2015, zij werd opgevolgd door Jan Pieters.  

Evelyne van Lottum  secretaris 

Ruben Krantz   penningmeester, vanaf 1 september 2014 Coert Streng 

Jaap Brüsewitz   bestuurslid    

Adri Klaassen  bestuurslid 

Ludo van Oyen  bestuurslid     

Jan Pieters   bestuurslid 

 

Jacqueline Mos trad in december als voorzitter af, Jan Pieters werd door zijn mede bestuursleden als 

voorzitter aangewezen, het secretariaat werd door Jaap Brüsewitz waargenomen.  

 

Activiteiten 

Het bestuur startte in 2014 een ledenwerfactie die goed heeft gewerkt. Het ledenaantal is na 

opschoning door het bestuur van de verschillende ledenlijsten vast te stellen op 234 betalende leden, 

bijeenkomsten en de jaarvergadering werden goed bezocht. Vertegenwoordigers van het bestuur 

namen deel aan besprekingen met de gemeente over onder meer de links en rechts hinderlijk 

geparkeerde fietsen in de stad, de herinrichting van de Breestraat, de bouw van nieuwe 

studentenappartementen, ‘verkamering’, projectontwikkeling, evenementen, de bouw van de 

Parkeergarage onder de Garenmarkt, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en andere zaken die in 

de binnenstad spelen. Het bestuur was ook instrumenteel in een campagne om de wens van zeer vele 

http://gemeente.leiden.nl/publicaties/gemeenteberichten


 

omwonenden om het aantal bussen in de Breestraat drastisch te verminderen. De campagne, samen 

met de ondernemers en het centrummanagement bestond uit het maken van een brochure met 

pertretfoto’s waaronder de gefotografeerde in eigen woorden formuleerde waarom en miner bussen 

door de Breestraat moeten rijden. Ook het overleg met de gemeente om het sluipverkeer in het 

Pieterskwartier terug te dringen mag niet onvermeld blijven. Wij hopen dat dit jaar tot resultaten zal 

leiden. Het bestuur streeft er daarbij naar om mogelijke oplossingen met alle belangstellenden te 

evalueren. We namen deel aan het overleg met andere binnenstadswijkverenigingen en traden waar dat 

wenselijk was gezamenlijk op. Van alle activiteiten is verslag gedaan in de Hart van de Stadkrant en 

de Nieuwsbrieven, voorts op de website www.pieterswijk.nl . 

  

Ook dit jaar vond er in september een borrel plaats die druk bezocht werd. 

 

Het bestuur kwam zeven  maal bijeen. In april vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats en werd 

verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar, de vergadering werd goed bezocht, evenals de 

jaarlijkse wijkborrel in september.  

De Hart van de Stadkrant kwam drie maal uit. De website werd geactualiseerd en geschikter gemaakt 

voor communicatie. De digitale Nieuwsbrief werd drie maal verstuurd.  

 

 

 

Financieel  

Jaarrekening 

Staat van Baten en Lasten [wijkvereniging PAL] 

Realisatie 

2014

Realisatie 

2013

Begroting 

2014

Begroting 

2015

inkomsten 

Contributies  €    1.828,54  €      622,04 1.000,00€         €   1.600,00 

Advertenties ¹  €    1.300,00  €      987,50 900,00€             €   1.200,00 

Subsidie  €    4.414,77  €   4.374,00 4.374,00€         €   4.544,25 

Rente  €         35,49  €       35,49 40,00€               €       15,00 

Totaal  €    7.578,80  €   6.019,03 6.314,00€         €   7.359,25 

uitgaven 

Wijkkrant  €       5.772,45  €   5.270,43 4.814,00€         €   5.500,00 

Activiteiten  €          793,24  €      760,75 800,00€             €      800,00 

Bestuur  €          193,63  €      203,73 250,00€             €      250,00 

Internet  €          180,60  €      144,48 150,00€             €      200,00 

Diversen  €             91,36  €      338,85 300,00€             €      150,00 

Totaal  €       7.031,28  €   6.718,24 6.314,00€         €   6.900,00 

Resultaat  €       547,52  €     -699,21  €              -    €      459,25  

http://www.pieterswijk.nl/


 

 

In 2014 werd een positief resultaat behaald van bijna €550.- terwijl er in 2013 nog een verlies moest 

worden geïncasseerd van ca €700.-. Dankzij twee ledenwerfcampagnes werden de contributie 

inkomsten t.o.v. vorig jaar ongeveer verdrievoudigd. De advertentie inkomsten lagen dankzij 

wervingsacties van de redactie 30% boven 2013 en ruimschoots boven de begroting. De kosten voor 

de wijkkrant waren ca €950.- hoger dan de begroting; dat werd vooral veroorzaakt door de extra 

drukkosten voor de twee ledenwerfcampagnes. De andere grote uitgavenpost – “activiteiten” – betreft 

de traditionele wijkborrel in het najaar. De begroting voor 2015 is conservatief ingezet. 

 

Balans wijkvereniging PAL 

Debet 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014

ING Betaalrekening  €      161,18  €     326,02  €          2.033,39 

ING Spaarrekening  €      283,74  €  1.699,25 

Nog te ontvangen 

Advertenties
 €      600,00  €  1.900,00  €       1.044,92  €          1.891,88 

Totaal  €   1.044,92  €  3.925,27  €       1.044,92  €          3.925,27 

Credit

 Nog te betalen facturen 

 Reserve 

 Totaal 

 

De facturen voor advertenties werden pas laat in het jaar 2014 verzonden, daarbij zaten zelfs facturen 

t.b.v. 2013. Dit gaat voor 2014 niet meer gebeuren. De te betalen facturen betreffen die van de drukker 

van onze wijkkrant. Onze financiële reserve bedraagt per 31 december 2014 bijna €1.900.- 

Gezien de reservepositie van 31 december 2013 en het behaalde resultaat in 2014 zou dit €300.- te 

hoog zijn. De reserve van eind 2014 is beslist correct. Wij hebben trachten te achterhalen hoe het 

verschil is kunnen ontstaan, maar hebben dat niet kunnen vinden. Gelukkig betreft het hier een 

administratieve afwijking in positieve zin. 

 

 


