
   

Ledenvergadering Wijkvereniging Merenwijk  
in het  
Regenboog Centrum, Watermolen 1 
28 januari 2019, inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur

AGENDA:  

1. Opening door de voorzitter Akke Timmermans 

2. Goedkeuring agenda  

3. Notulen A.L.V. van 19 februari 2018; zie bijlage 1  

4. Jaarverslag 2018 bestuur (bijlage 2) en rekening (bijlage 3) en financiële 
verantwoording (bijlage 4) 2018.  

5. Verslag kascommissie 2018  

6. Décharge verlening bestuur over 2018 door A.L.V.  

7. Verkiezing kascommissie 2019 – 2 nieuwe leden  

8. Bestuursverkiezing herbenoeming Akke Timmermans 
    benoeming nieuwe bestuursleden  
 
Uittredende bestuursleden:  
Pieter Vogelaar  Leedewijk  
Michel Vorenhout  D.H.R.  
Gert Walrave  Leedewijk  
 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
Akke Timmermans – Kuiken voorzitter  Zijlwijk-Zuid 
Christiaan de Witt  penningmeester Zijlwijk-Zuid 
Hansje Huson   lid   Zijlwijk-Noord  
Wietze van der Werff  lid   D.H.R. 

https://www.wv-merenwijk.nl/images/vergadering/180122/NotulenALV2018-19febr.pdf
https://www.wv-merenwijk.nl/images/vergadering/190128/Jaarverslag2018wvmerenwijk.pdf
https://www.wv-merenwijk.nl/images/vergadering/190128/Jaarrekening2018-concept.pdf
https://www.wv-merenwijk.nl/images/vergadering/190128/Financiele-verantwoording-2018.pdf


   
 
 
Ter ondersteuning van het bestuur zijn enkele Merenwijk bewoners actief. Zij zijn 
soms aanwezig bij de bestuursvergadering op grond van specifieke interesses of 
vaardigheden, echter zij zijn geen bestuurslid. Het zijn: 
Marjolein Cancrinus – financiële administratie en bijhouden ledenlijst 
Peter de Haas - meedenker over het participatieproces Kopermolen 
Gert Walrave – coördinator werkgroep Kopermolen/participatieproces 
Wim Guiking – webmaster 
Elvira Spierenburg - notulist sinds oktober; zij is werkzaam als ZZP’er via 
Notuleerservice Derian. Tot oktober deed Els Jense dit werk.  
 
Het bestuur vraagt met klem versterking voor de bestuursfuncties. 
Geïnteresseerden kunnen zich vóór 21 januari 2019 aanmelden bij de voorzitter 
Akke Timmermans (a.timmermans3@kpnmail.nl)  

9. Spelregels over de rol van de Wijkvereniging Merenwijk in relatie tot diverse 
werkgroepen. Graag hiermee instemmen en zo nodig aanvullen. Zie bijlage 4.  

10. Iedereen in Leiden die vrijwilligerswerk doet is verzekerd of kan dat worden, maar 
bijna niemand weet hoe.  
Mevrouw mr. Malti Bharos van het Servicepunt71 licht deze vrijwilligersverzekering toe. 
 
21.30 uur laatste ontwikkelingen rondom Kopermolen  
Fleur Spijker Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen   
 
Presentatie van diverse werkgroepen:  
 
AED   actie opleiding vrijwilligers Peterlien Soels 
DEM  Duurzame Energie in de Merenwijk; korte toelichting 
Zwerfvuil  Houd de wijk schoon; korte toelichting  
 
Lancering nieuwe communicatieplatforms:  
   Nieuwsbrief van de wijkvereniging: Wim Guiking 
   Merenwijk-Agenda: Hansje Huson, Marieke Holtzapfel 

11. Afsluiting met napraten onder genot van een drankje

mailto:a.timmermans3@kpnmail.nl
https://www.wv-merenwijk.nl/images/vergadering/190128/spelregels-bestuur-werkgroepen.pdf

