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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk 2019 

Datum    27 maart 2019  

Bestuur  Regine Scholten (voorzitter), Joop van Pijkeren (secretaris, notulen), Karin Jansen 
(penningmeester), Astrid van Eerden, Monica Wigman en Hans Turenhout 

1. Opening en vaststelling agenda   

Regine Scholten opent om 20.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld, met een aanvulling vanuit 
het bestuur. Er is een nieuw bestuurslid: Chris van Voorden. Monica Wigman blijft toch aan. Hans Turenhout 
verlaat het bestuur ivm tegenstrijdige belangen die zijn werk met zich mee brengt. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken   

Afmeldingen: Mevrouw Noort, mevrouw Van Lierop, de heer Van der Waals 

3. Notulen ALV 2018: ter goedkeuring   

Er wordt voorgesteld om voor de volgende ALV de presentielijst bij te voegen. Het verslag wordt verder 
goedgekeurd met dank aan de notulist.  

4. Jaarverslag 2018: ter kennisname   

Regine Scholten leidt de aanwezigen door het jaarverslag. Hierbij worden de volgende onderwerpen 
aangestipt:  

SOCIALE ACTIVITEITEN: 

Verkiezingsdebat 
Een leuke avond op 13 maart die werd gepresenteerd door Joost Vullings. 

Koningsdag 
Het was weer een mooie dag met leuke activiteiten, muziek en vermaak.  

Dodenherdenking  
4 mei om 19:00 uur Zeemanlaan. Een trouwe schare bezoekers tussen de 50 en 70 mensen. 

Buitenspeeldag: 
Afgelopen jaar hebben we weer de buitenspeeldag georganiseerd in samenwerking met kinderopvang ‘t 
Kasteel.  

Profburgbal Toernooi 
Afgelopen jaar hebben we weer het Profburgbal toernooi georganiseerd voor de jeugd uit onze wijk. 

Leesgroepen  
Er zijn twee groepen actief, respectievelijk onder leiding van Martien Verhagen en Carolien Polderman.  

Carolien Polderman geeft aan dat het erg leuk is en een hechte groep. Belangstellenden kunnen zich bij haar 
melden. 

Uitleenactiviteiten 
Uitleen van materialen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Er zijn 3 vrijwilligers die de opslagruimte 
beheren. 

Huiskamer bridge 
In oktober 2018 is gestart met Huiskamerbridge. Speel samen met je bridgepartner tegen een bridgepaar uit de 
eigen wijk. 

Duurzame activiteiten 
Er is een werkgroep Duurzaamheid opgericht die verschillende activiteiten in en rond de wijk organiseren. 
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Vraag dhr Van Duijn: houdt deze groep zich ook bezig met de Energie Transitie want daar zal in de toekomst 
veel aandacht aan worden besteed.  
Antwoord Karin Jansen: Ja, ze zijn er mee bezig en er zitten specialisten in de groep. Het is wel lastig en het zal 
tijd kosten. We houden u op de hoogte via wijkkrant en nieuwsbrief. 
Vraag dhr Van Duijn: zoekt de gemeente contact met de wijkvereniging?  
Antwoord Karin Jansen: Nee, nog niet. De gemeente zoekt eerst de quick wins (Merenwijk etc.) en wij zijn geen 
prioriteit. Maar wij willen al wel een start gaan maken met eigen initiatieven. Onder andere door 
bewustwording te creëren.   

Ouderencontact Profburgwijk  
Carolien Polderman is de voorzitter van het Ouderencontact. Het zijn verschillende activiteiten, maar onze 
samenwerking is erg goed en we steunen elkaar.  

ONTWIKKELINGEN IN DE WIJK: 

Park Roomburg 
Astrid van Eerden licht het dossier toe: 

Ontwikkeling in het Roomburgerpark en tweede locatie op terrein van Trigon. In 2018 een dossier waar we 
druk mee bezig zijn geweest. Het bestuur van de wijkvereniging heeft 3 sessies georganiseerd met alle 
betrokkenen en daarna heeft de gemeente ook nog 3 sessies gehouden. Daaruit zijn 3 scenario’s gekomen die 
zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze scenario’s corresponderen geen van allen met de wensen die er 
zijn mbt groen. Een groot aantal aanwezigen die gepleit heeft voor meer groen waren niet gelukkig.  
De heer Nieuwenhuis vraagt om wat meer uitleg over de scenario’s die er nu liggen. 
Reactie Astrid van Eerden: in alle scenario’s komt er een extra hockey veld bij. In het scenario met de 
beperktste impact komt er 1 veld bij ipv de hockey. Er kan nu een petitie getekend worden die is opgesteld 
door het Zoete Land en omwonenden en die is al ondertekend door 280 mensen. Wellicht dat dit een 
pressiemiddel zal kunnen zijn richting gemeente. 
Vraag van de heer Van Duin: het verslag zegt dat het bestuur de balans tussen sport en groen wil behouden. Is 
dat nog steeds zo? 
Reactie Astrid van Eerden: de gemeente kiest nu meer voor de sport dus dat constateren wij ook. We proberen 
te pleiten voor een gelijke behandeling. En de participatie lijkt eenzijdig te zijn. Sport krijgt voorrang en er 
wordt te weinig geluisterd naar andere partijen. 
Mevrouw Kooi heeft uitgezocht hoe groot de parken in Leiden zijn. Roomburgerpark is klein in vergelijking met 
andere parken in Leiden. En als we nu nog meer groen moeten inleveren gaat de biodiversiteit echt drastisch 
omlaag. 
De heer Wouterlood zegt: de gemeente streeft naar een diverse biodiversiteit in Leiden. Door het Zoeteland te 
verplaatsen bevorder je dat niet. 
De heer Mulder zegt: dus eigenlijk is de participatie van de 25 betrokken partijen een wassen neus geweest? 
Reactie Regine Scholten: die conclusie wil ik niet trekken maar het lijkt er wel op. 
De heer Dalstra vraagt: is er ooit gesproken over ruimte voor ouderen in de wijk? 
Caroline Polderman reageert: het is een dubbel verhaal. OC pleit voor woningen voor senioren in de wijk.  
Regine Scholten concludeert: er is weinig ruimte in de wijk en veel belangen (wonen, groen en sport) dus er 
moeten keuzes worden gemaakt. Niet iedereen zal daar blij mee zijn. 

Oppenheimstraat / Josephschool terrein 
Astrid van Eerden neemt het woord. Informatie over dit onderwerp staat in de wijkkrant.  

Uitbreiding Stedelijk Gymnasium: 
Astrid van Eerden neemt weer het woord. Er is veelvuldig overleg met omwonenden. De toon was hier 
constructief wat heeft geleid tot een mooi ontwerp. Het Stedelijk Gymnasium hoopt van de zomer te kunnen 
starten met de bouw als er een partij is gevonden. 

Verloop leden 
De wijkvereniging heeft iets minder dan 1000 leden. 
Mevrouw Kooi stelt voor om duo lidmaatschappen in te voeren. 
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De heer Wouterlood vraagt zich af of het statutair gebied niet kan worden uitgebreid. Regine Scholten reageert 
dat hier geen interesse voor is, zo is gebleken. 

Communicatie 
Het vaste communicatie middel is de wijkkrant die 3 keer per jaar uitkomt. Er is een digitale wijkupdate die 
onregelmatig tussendoor uitkomt en 700 abonnees heeft. Hierin staan nieuwtjes en informatie die niet in de 
wijkkrant komen. En er is een vernieuwde website met nieuwe look & feel.  

Het jaarverslag is voldoende toegelicht en besproken.   

5. Financieel verslag   

Verslag van de Kascommissie 
Voorzitter van de kascommissie mevrouw Kooi, lid van kascommissie de heer Wouterlood en aspirant lid de 
heer Van der Ploeg van de Kascommissie verklaart dat de Kascommissie op 15 maart 2018 heeft vastgesteld dat 
de financiële administratie aan de voorschriften voldoet. Controle heeft plaatsgevonden door het doen van 
steekproeven, het bekijken van het grootboek, het checken van facturen, bankafschriften en het checken van 
de geldkist. De Penningmeester (Karin Jansen) heeft goed inzicht in de ledenadministratie en de financiële 
administratie en heeft alle vragen van de Kascommissie kunnen beantwoorden. Het financieel verslag wordt 
goedgekeurd en de Kascommissie stelt voor de Penningmeester en het voltallige bestuur financieel te 
dechargeren.  

Financiële stukken:  
De Penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.  

Financieel is de vereniging gezond wat onder andere komt doordat: 

- Leden/donateurs soms veel meer dan 10 euro 
- Er goed geadverteerd wordt 
- We geld overhouden op de ingeschatte posten. 

 
6. Begroting 2019 

De Penningmeester licht de begroting toe.    

7. Verkiezing kascommissie en decharge bestuur 

Decharge wordt verleend door ALV aan het bestuur. 

Nieuwe kascommissie  
De nieuwe commissie bestaat uit de volgende leden, welke benoeming door de algemene ledenvergadering 
wordt goedgekeurd:  

- De heer Wouterlood wordt gekozen als voorzitter van de kascommissie. 
- De heer Van der Ploeg wordt gekozen als kascommissie lid. 
- Mevrouw Hanneke Tielen dient zich aan als aspirant kascommissie lid. 
 

8. Jaarplan 2019 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de verschillende ‘werkterreinen’ van de wijkvereniging. Deze 
beslaan belangenbehartiging, sociale activiteiten en organisatie en communicatie. De voorzitter stipt toch nog 
aan dat we voor het uitvoeren van deze onderwerpen wel bestuursleden moeten hebben. De voorzitter licht 
het jaarplan voor zover noodzakelijk toe:  

 

Belangenbehartiging  

• Verkeersmaatregelen in en rond de wijk 
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- Verkeersimpact bouwplannen Ananasweg / Lammenschansdriehoek 
- Verkeer/parkeren rond Park Roomburg 

• Bouwplannen in de wijk 
- Oppenheimstraat 
- Uitbreiding Stedelijk Gymnasium Fruinlaan 
- Bouwplannen op terrein Shell benzinestation 

• Haalbaarheidsonderzoek Park Roomburg 
- Wij nemen als wijkvereniging deel aan participatiegroepen 

• Verkamering 
• Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen 
• Duurzaamheid en een schone wijk 
• Inspraak- en bezwaarprocedures en overleg met de gemeente ivm belangenbehartiging 

Sociale activiteiten  

• Koningsdag 
• De Dodenherdenking vindt plaats op 4 mei.  
• Sport- en Kinder-activiteit: buitenspeeldag en voetbaltoernooi 
• Festiviteiten 25-jarig bestaan Wijkvereniging op 14 en 15 september 
• Kunst over de Vloer 2019  
• Uitleen materialen. 
• Samenwerking met Ouderencontact Profburgwijk 
• Lezingen 

Organisatie en communicatie 

• Inwerken gedeeltelijk vernieuwd bestuur 
• Leden werving 
• Beheer website 
• Enthousiasmeren van wijkbewoners om actief te worden in de wijk en bij te dragen aan activiteiten in de 

wijk 
• Werkgroepen en comités: de capaciteit van de vereniging vergroten door voor activiteiten of 

deelonderwerpen samen te werken met werkgroepen en comités van wijkbewoners 
• Onderhouden communicatie met de wijk 
• Digitale Wijk Update 
• Onderhouden contacten met de politiek en andere beleidsbepalers 

Het Jaarplan is voldoende toegelicht. Geen verdere opmerkingen 

9. Statutenwijziging 
• Betreft invoering mogelijkheid elektronisch oproepen voor ALV 
• Betreft uitwerking werkwijze bestuur van de vereniging 

De heer Barendregt heeft een aantal opmerkingen over de voorgestelde statutenwijziging.  
De verschillende artikelen wordt doorgesproken. 

Artikel 8 lid 3 wordt geschrapt. 
Artikel 9a en 9b en artikel 10 lid 1. Worden besproken. Dhr Barendregt stelt voor om een huishoudelijk 
reglement op te stellen. Notaris raadt dit af aangezien dit dan weer moet worden bijgehouden, extra werk en 
kans op verschillen tussen de reglementen. 
Artikel 10 lid 5 wordt toegevoegd. 
Artikel 13 lid 2. Er is verduidelijkt dat volmachten schriftelijk en elektronisch kunnen worden vastgelegd. 
Artikel 16 lid 3. Er is verduidelijkt dat oproep ook elektronisch kan worden verzonden. 
Twee andere wijzigingsvoorstellen van de heer Barendregt worden overgenomen. 



5 
 

Voorgelegde concept notulen wordt vastgesteld met bovengenoemde wijzigingen van de heer Barendregt. 

Er wordt unaniem voor gestemd 22 + 6 leden zijn voor. 

10. Bestuursverkiezing 
• Aftreden Regine Scholten, Astrid van Eerden en Hans Turenhout 
• Benoeming nieuw bestuurslid Chris van Voorden. 
 

11. Rondvraag en sluiting   

Er worden bomen gekapt bij Ceasarbrug zonder vergunning. 
En snoeiwerkzaamheden bij Hockeyclub Roomburg gaat niet goed. Maar gemeente heeft verzekerd dat het 
weer terug groeit. Wellicht kan er een brief aan de gemeente worden gestuurd waarin wordt gesteld dat 
snoeien met beleid moet gebeuren. 

De heer Barendregt: dringt er op aan dat de ALV in een locatie wordt georganiseerd waar een goede 
geluidsinstallatie is, zoals deze kerk. 

De heer Mulder stelt voor om de ALV op een ander tijdstip te organiseren zodat er meer aanwezigen kunnen 
zijn. Wellicht op zaterdag? We nemen het in overweging.  

De Voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.  

De avond wordt beëindigd met een borrel.    

* * * * *    


