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Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal West (PAL) 
Samenvattend verslag Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2021  

 
Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkhofstraat 1 te Leiden 
Voorzitter: Aart Martin de Jong 
Opsteller:  Jan Demper 
Aanwezig: 15 leden (zie presentielijst) 

  

1. Opening en vaststelling van de agenda 
• Opening: de voorzitter verwelkomt, nadat vorig jaar de vergadering niet door kon gaan vanwege 

coronamatregelen, de aanwezigen, in het bijzonder Arjan Becker van de wijkvereniging Hogewoerd. Hij 
vraagt de aanwezigen die dat nog niet gedaan hebben, hun naam en handtekening op de presentielijst 
te plaatsen. 
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk dat de aansluitende borrel in de kerk te houden. 
Het bestuur nodigt eenieder dan ook uit met haar na afloop van de vergadering naar Barrera te gaan. 

• Vaststelling van de agenda: De voorzitter licht kort dat het bestuur in deze vergadering 
verantwoording aflegt over 2 boekjaren. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande 
dat aan het slot van agendapunt 2 stilgestaan zal worden bij het afscheid van Adri Klaassen. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Mededelingen:  
- De voorzitter memoreert het vele werk dat afgelopen jaar weer gedaan is door de vele vrijwilligers 

in de redactie van de wijkkrant, de bezorgers daarvan, degenen die de website beheren en actueel 
houden, alsmede al die leden die bijdragen leveren in de diverse werkgroepen en dankt hen voor 
hun inzet. 

- Iedereen wordt verzocht bij het stellen van vragen de naam even te noemen. 
- Het bestuur is doende een Facebookaccount aan te maken en dit medium mede in te zetten voor 

communicatie met de leden en de overige wijkbewoners. 
- Afscheid Adri Klaassen: de voorzitter memoreert de zeven jaren dat Adri lid van het bestuur is 

geweest. De laatste jaren hebben zijn werkzaamheden meer dan voorheen plaatsgevonden binnen 
de strakke grenzen van een dichtgetimmerd collegeakkoord, hetgeen het werk niet makkelijker 
maakte. Adri hield zich met name bezig met onderwerpen als het evenementen- en horecabeleid, 
overlast en verkamering. Met name zijn weerzin tegen het gebruik van een hele wijk als 
evenemententerrein en de beperkingen die dat voor wijkbewoners opleverde, zoals bij het 
Rembrandtfestival, was spraakmakend. Daarnaast leerden vele wijkbewoners hem d.m.v. zijn 
regelmatige rondtochten door de wijk kennen als een makkelijk aan te spreken persoon en 
belangenbehartiger. Namens PAL overhandigt de voorzitter Adri een bos bloemen, wijn en het 
boekje “De stad en zijn wethouder”. 
In een korte reactie dankt Adri voor de hem toegezongen loftuitingen en laat hij weten als 
ambteloos wijkbewoner nog voldoende om handen te hebben waar het de horeca (ABN-pand) en 
verkamering betreft. 
 

• Ingekomen stukken: de vergaderstukken zijn tevoren op de website geplaatst en te zien op de ter 
plekke gepresenteerde PowerPoint.  
 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019  

-      Tekst: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
        -      Naar aanleiding van: er zijn geen vragen of opmerkingen. 
      De voorzitter dankt Jan Demper voor het opstellen van het verslag 

 
4. Jaarverslag 2019 

• Jaaroverzicht 2019: de voorzitter stelt het Jaaroverzicht van de belangrijkste activiteiten in 2019 
aan de orde en licht een aantal specifieke onderwerpen toe. De vergadering keurt het overzicht goed.  

• Jaarrekening 2019 en Begroting 2020: de penningmeester wijst op de gezonde financiële positie 
van de PAL ultimo 2019 na het hersteljaar 2018 toen PAL uit een financieel dal klom. Vervolgens licht 
hij nog enige posten toe. Desgevraagd geeft de Jaarrekening 2019 geen aanleiding tot vragen. 

• Verslag en advies van de Kascommissie: Ruud Breeveld complimenteert namens de Kascommissie 
het bestuur en met name de penningmeester voor de kwaliteit van de administratie, die transparant 
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en compleet is, alsmede een getrouw beeld geeft van het vermogen. De Kascommissie adviseert de 
vergadering de jaarrekening 2019 dan ook goed te keuren en het bestuur te dechargeren. 

• Decharge van het bestuur: op de vraag van de voorzitter daartoe keurt de vergadering bij 
acclamatie de jaarrekening 2019 goed en dechargeert zij het bestuur voor het gevoerde bestuur en 
beleid. 

• Benoeming Kascommissie: de voorzitter memoreert dat Hans Slot in 2020 had moeten aftreden, 
maar dat bij gebreke van een ledenvergadering wegens corona het bestuur Hans gevraagd heeft nog 
een jaar in functie te blijven aan welk verzoek hij tot genoegen van het bestuur heeft voldaan. De 
Kascommissie bestaat dan uit de heren Hans Slot en Ruud Breedveld. De vergadering besluit dat bij 
acclamatie. 
 
5. Jaarverslag 2020 

• Jaaroverzicht 2020: de voorzitter stelt het Jaaroverzicht van de belangrijkste activiteiten in 2020 
aan de orde en licht een aantal specifieke onderwerpen toe. De vergadering keurt het overzicht goed. 

• Jaarrekening 2020 en begroting 2021: de penningmeester wijst erop dat 2020 een bijzonder jaar 
was, waarin veel activiteiten niet door konden gaan en dus de kosten aanmerkelijk lager dan 
gebruikelijk zijn. De totale reserve kon hierdoor fors toenemen. De vereniging is dus financieel zeer 
gezond, maar wel moet dus gerealiseerd worden dat 2020 een zeer afwijkend jaar was. 

• Verslag en advies van de Kascommissie: Ruud Breeveld complimenteert namens de Kascommissie 
het bestuur en met name de penningmeester voor de kwaliteit van de administratie, die transparant 
en compleet is, alsmede een getrouw beeld geeft van het vermogen. De Kascommissie adviseert de 
vergadering de jaarrekening 2020 dan ook goed te keuren en het bestuur te dechargeren. 

• Decharge van het bestuur: op de vraag van de voorzitter daartoe keurt de vergadering bij 
acclamatie de jaarrekening 2020 goed en dechargeert zij het bestuur voor het gevoerde bestuur en 
beleid. 

• Benoeming Kascommissie: beide leden van de Kascommissie treden thans af, waarvan Hans Slot 
definitief. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet en verdienste voor de vereniging.  
Het bestuur heeft omwille van de continuïteit Ruud Breedveld gevraagd zich nog een derde jaar ter 
beschikking te stellen. Hij heeft zich hiertoe bereid verklaard en wordt dan ook voor benoeming voor 1 
jaar hier voorgedragen. Vervolgens verzoekt hij de vergadering uit haar midden een 2e kandidaat voor 
te dragen. Daartoe stelt de vergadering Jan Wieles voor als kandidaat voor benoeming voor een 
termijn van 2 jaar. 
Daartoe uitgenodigd door de voorzitter benoemt de vergadering met algemene stemmen beide heren 
tot lid van de Kascommissie. 
 
6. Statutenwijziging 
De voorzitter merkt in zijn inleiding tot dit agendapunt op dat er diverse argumenten zijn om de zeer 
gedateerde statuten van de vereniging te wijzigen. Hij verwijst hierbij naar de concept akte en met 
name de Toelichting daarop, zoals die zijn gepubliceerd op de website. 
Helaas kan echter alleen over de statutenwijziging besloten worden, indien de helft van het aantal 
leden van de vereniging (de helft van 281, derhalve 141) aanwezig is. Bovendien dient het besluit tot 
wijziging genomen te worden met een meerderheid van 2/3 van het aantal aanwezige leden. Gelet op 
het aantal aanwezige leden kan er vanavond dus niet gestemd worden. Het bestuur voorzag dit op 
grond van de ervaringen van de laatste jaren en daarom is reeds een tweede vergadering 
uitgeschreven, volgende week 13 oktober. 
De voorzitter wijst erop dat het mogelijk is het voorstel vanavond wel te bespreken, maar dat dit geen 
invloed heeft op de behandeling in de vergadering volgende week. Desgevraagd geeft de vergadering 
te kennen op bespreking vanavond geen prijs te stellen. 
 
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement en Redactiestatuut 
De voorzitter merkt op dat met name het HR aanpassingen behoefde doordat diverse bepalingen in het 
HR niet meer stroken met de nieuwe statuten en wettelijke regelgeving. Het voorstel heeft de 
goedkeuring van de vergadering nodig. Dit laatste is niet het geval met het Redactiestatuut. Wijziging 
daarvan achtte het bestuur gewenst om de relatie tussen bestuur en redactie duidelijker vast te 
leggen. De wijzigingen zijn in goed overleg met de redactie vastgesteld. Hij geeft beide stukken 
vervolgens in bespreking. 
Hans Slot vindt dat artikel 11 van het HR een te sterke relatie tussen bestuur en werkgroepen 
suggereert en de werkgroepen een meer autonome positie nodig hebben. Hij meent dat ook de ALV 
een werkgroep zou moeten kunnen instellen. 
Voorts meent hij dat er een duidelijker onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de 
Kascommissie en overige commissies. 
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Na enig beraad zegt de voorzitter toe op de vragen van Hans Slot terug te komen. Daarmee wordt het 
HR nu niet in stemming gebracht. Aangezien over het Redactiestatuur geen vragen zijn, wordt dit 
vastgesteld en is het vanaf heden van kracht. 
 
8. Bestuur  
De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt de nodige voorstellen voor de samenstelling van het 
bestuur kent. 

• Aftredend en herkiesbaar: Jan Demper diende vorig jaar (2020) volgens rooster af te treden en was 
herkiesbaar en beschikbaar voor een tweede termijn van 3 jaar. Door de bekende reden kon dit niet 
door de vergadering worden goedgekeurd. Het bestuur stelt voor dit in deze vergadering alsnog te 
doen, waarmee de tweede termijn wordt geacht te zijn ingegaan in april 2020.  
Ook de secretaris Fred van der Loo dient dit jaar volgens af te treden. Ook hij is herbenoembaar en 
beschikbaar. Het bestuur stelt dan ook voor Fred te herbenoemen, maar in dit geval voor een termijn 
van 4 jaar conform de nieuwe statuten  
De vergadering keurt beide benoemingen met algemene stemmen goed. 

• Aftredend en niet herkiesbaar: het betreft hier de formalisering van het aftreden in 2020 van Adri 
Klaassen na 2 termijnen en het extra jaar waartoe de vergadering in 2019 besloot. 
Verlenging bestuurstermijn: de voorzitter dient dit jaar volgens rooster definitief af te treden en 
zou niet herkiesbaar zijn. Met dit aftreden en bij gebreke van (voldoende) kandidaat-bestuursleden 
zou het bestuur onderbezet zijn, reden waarom de overige bestuursleden hem gevraagd hebben of hij 
bereid is zijn tweede termijn met één jaar te verlengen. Hij bleek daartoe bereidt en wordt de 
vergadering derhalve voorgesteld hem voor één jaar te herbenoemen. De vergadering besluit hiertoe 
bij acclamatie. 

• Benoeming nieuw bestuurslid: Marika Keblusek heeft zich bereid verklaard een bestuursfunctie te 
vervullen en het bestuur draagt haar voor een termijn van 4 jaar conform de nieuwe statuten daartoe 
voor. De vergadering besluit hiertoe bij acclamatie.  
    
9. Wat verder ter tafel komt 
 - Hans Slot wijst op de mogelijkheid in het verkameringsbeleid tot 100% te verkamering in een kleine 
kring in het centrum. Hij meent dat dit tot een enorme aanslag op de leefbaarheid zal leiden. Andere 
leden ondersteunen zijn zorgen. Adri Klaassen getuigt van wijkbewoners die bij hem aan de deur zeer 
emotioneel hun bezwaren uiten en vinden dat zij door dit college en de raad terzijde zijn geschoven. 
Hierbij verwijst hij ook nog naar de ambities van de nieuwe studentenpartij. De voorzitter geeft aan 
dat PAL en andere wijkverenigingen in de binnenstad hun zorgen en bezwaren in een document aan 
het college heeft kenbaar gemaakt. Dit heeft helaas niet tot een aangepast beleid geleid. Overigens 
kent Delft al langer een studentenpartij en levert deze zelfs een wethouder. Hans Slot meent dat het 
zinvol kan zijn een discussie aan te gaan met de studentenpartij. De voorzitter onderschrijft dit als een 
mogelijkheid. 

- Erik Hoogeboom wijst op de nieuwe regelgeving die het mogelijk maakt dat gemeenten een 
woonplicht voor de koper van een huis instellen om investeerders en de daarmee samenhangende 
verkamering te beteugelen. De voorzitter zegt deze regelgeving te kennen en het bestuur wacht nu af 
hoe Leiden daarmee omgaat. 

10. Rondvraag en Afsluiting:  
Na vastgesteld te hebben dat er verder geen vragen en opmerkingen zijn, dankt de voorzitter alle 
aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng, nodigt hen uit voor de afsluitende borrel en sluit de 
vergadering om 21.30 uur. 

  

 

 

 


