Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en
Levendaal-West (PAL Leiden)
Datum: 18 april 2019

AGENDA
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Opening en vaststelling van de agenda
Mededelingen van de voorzitter en binnengekomen stukken
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018
Jaarverslag 2018
• Activiteiten in 2018
• Jaarrekening 2018
• Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande uit de heren Jan Wieles en Hans Slot.
• Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde bestuur en beleid
• Benoeming leden van de Kascommissie: de heer Jan Wieles treedt per heden volgens rooster
af en is niet herbenoembaar. Voorgesteld wordt de heer Ruud Breedveld in diens plaats te
benoemen voor een periode van 2 jaar. De Kascommissie bestaat alsdan uit de heren Hans
Slot en Ruud Breedveld.
Bestuur
• Aftredend volgens rooster: duo-voorzitter Adri Klaassen. Het bestuur stelt de
ledenvergadering voor om bij uitzondering het bestuurslidmaatschap van de heer Klaassen
eenmalig te verlengen voor de periode van een jaar. De reden hiervoor is dat vanwege nog
steeds bestaande vacatures in het bestuur de druk op de overige bestuursleden dermate
groot is dat effectief bestuurlijk opereren, met name op het gebied van het
evenementenbeleid maar ook op andere thema’s, nagenoeg onmogelijk is. De heer Klaassen
zal dan ook met name op basis van zijn langjarige kennis, ervaring en netwerk de
evenementenportefeuille blijven beheren. De heer Aart Martin de Jong neemt solo de
voorzittersrol op zich.
• Voordracht nieuwe bestuursleden en benoeming: de heer Wim Brugman heeft zich bereid
verklaard een bestuursfunctie te vervullen. Het bestuur draagt hem met genoegen voor de
statutaire termijn van drie jaar voor benoeming voor. Elders in deze krant stelt hij zich voor.
Plannen voor 2019
• Het bestuur ziet af van specifieke speerpunten en wenst op de ingeslagen weg door te gaan.
Dit houdt in dat we blijvend inzetten op nauwere samenwerking met werkgroepen van
bewoners en wijkverenigingen in de binnenstad.
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en sluiting

NB 1: Er zijn nog vacatures in het bestuur van de vereniging, we hopen dat deze op korte termijn vervuld
kunnen worden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor het begin van de vergadering. We hopen
dat u de Ledenvergadering zult bijwonen.
Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat de statuten bepalen dat alleen betalende
wijkbewoners lid kunnen zijn van de vereniging en stemrecht hebben in Ledenvergadering. Indien u nog geen
lid bent en wel als lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we u om de contributie alsnog voor 18 april
te betalen als u dat nog niet heeft gedaan. Uiteraard zijn ook niet leden welkom bij de vergadering. U kunt
dan kennismaken met ons werk.

NB 2: tijdens de vergadering worden mogelijk foto’s gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor publicatie in
de Hart van de Stadkrant of op de website, bijvoorbeeld bij het verslag van deze vergadering. Indien u niet
wenst dat u op een foto staat, kunt u dat aangeven op de presentielijst.

