SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2011

Leiden, 20 juni 2011
Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 20 juni 2011
Aanvang: 20.00 uur,
Plaats: Clubgebouw van de speeltuin, Maredijk 100 te Leiden.
Aanwezigen
1. Herialt Mens (voorzitter)
2. Helga Duifhuis (secretaris)
3. Hugo Grimmelius (penningmeester)
4. Annemieke Hoogenboezem (vice-voorzitter)
5. Bert van Sprundel
6. Jeanne Pruijn
7. Hans Leuhof
8. Clemi Frankhuizen (voorzitter Leidse Bond van Speeltuinen)
9. Coby van de Bent (bestuurslid Leidse Bond van Speeltuinen)
10. Daan Bekooy
11. Martine Marijt
12. Joke Spannenburg
13. Elly de Reus (tweede penningmeester)
14. Douglas Gordon
15. Frederik de Jong (kascontrolecommissie)
16. Joop Honsbeek (oud-voorzitter)
Afmeldingen
Van onderstaande personen hebben we een afmelding ontvangen:
• Micaela Laguna
• Joke Noort
• Brigitte en Remco Peijs
• Natasja Veenboer (lid kascontrolecommissie)
Verslag van hetgeen besproken is, ingedeeld volgens de agendapunten:
1. Opening door de voorzitter
• Scheidend voorzitter Herialt Mens opent de vergadering
2. Goedkeuring agenda
• De conceptagenda voor de ALV (hier in te zien Conceptagenda) wordt voorgelegd aan de vergadering. Hierbij worden volgende opmerkingen geplaatst:
1. Er wordt een extra punt toegevoegd: er is een brief ontvangen van Hans Leuhof (Schutterstraat),
waarin hij vraagt om een oplossing voor de overlast die hij regelmatig thuis ondervindt van kinderfeestjes die in de speeltuin worden gehouden. Hij vraagt met name aandacht voor volgende
punten:
kan de verplichte eindtijd van feestjes vervroegd worden (bijv. naar 17.00 uur)
kan er meer toezicht komen op het alcoholverbod wat nu al geldt buiten het clubgebouw?
2. Er wordt benadrukt : vrijwilligers, fantastisch dat ze er zijn (klusjes, weekendopening, organiSpeeltuinvereniging “Rondom de Maredijk”
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satie festiviteiten)!
3. De vraag wordt gesteld: ‘Hoe laat sluit de speeltuin op doordeweekse dagen, en hoe komt het
dat er na het vertrek van de portier ’s avonds soms toch nog personen in de speeltuin aanwezig
zijn’? Hugo licht het verschil toe tussen de werktijden van de portier (in de zomer tot 18.00
uur) en de mogelijke openingstijden van de speeltuin (in de zomer max. tot 20.00 uur) Hugo:
enige jaren geleden is de Hinderwetvergunning van de speeltuin niet verlengd, hierna is tijdens een ALV besloten is sluitingstijd op 20.00 uur te stellen.
Herialt brengt in verband hiermee ook de ingezonden brief van Hans Leuhof ter sprake. Hans
merkt hierover op dat zijn brief over een ander probleem gaat. Tevens benadrukt hij dat zijn
brief is geschreven op persoonlijke titel, en niet in zijn functie als voorzitter van de buurtvereniging. Herialt: over Hans zijn brief zal een aparte vergadering gehouden worden, met alleen
het bestuur en Hans.
4. Joop Honsbeek vraagt of de kapotte lampen in de zaal van het clubgebouw vervangen kunnen
worden. Hugo zegt toe dat dit snel geregeld zal worden.
De aangepaste agenda wordt goedgekeurd door de vergadering
3. Goedkeuring notulen ALV 26 april 2010
• De notulen van de vorige ALV (zie hier: Notulen ALV 2010) worden goedgekeurd door de ALV
en ondertekend door de scheidend voorzitter.
4. Bespreking sociaal jaarverslag. Helga ligt het “Sociaal jaarverslag 2011 toe (in te zien via deze link :
Sociaal Jaarverslag 2010-2011.
Samengevat staat hierin:
• Afgelopen jaar
1. We krijgen steeds meer aanloop (nieuwe leden, eenmalige bezoek, verhuur).
2. Er is onderhoud gepleegd aan de portiersloge, er is onder andere een nieuwe vloer gelegd.
3. De inrichting van de speeltuin is de afgelopen jaren drastisch verbeterd, veel speeltoestellen
zijn vervangen door modernere veiliger varianten, wat op dit moment nog loopt is vervanging
van de eerder verwijderde kabelbaan en de “banaan”.
4. De waterafvoer in de zandbak is verbeterd.
• De toekomst: we streven naar behoud van toezicht door een portier (geen vandalisme, zwembad
mogelijk), en naar meer integratie van de speeltuin in de buurt, o.a. door samenwerking met de
buurtvereniging.
5. Bestuurswisseling. Herialt Mens (voorzitter), Helga Duifhuis (secretaris) en Annemieke Hoogenboezem treden af. Hugo Grimmelius (penningmeester) treedt statutair af en stelt zich opnieuw verkiesbaar.
6. Hugo licht het “financieel jaarverslag 2010/Begroting 2011” toe: (Via deze link in te zien: Financieel
verslag 2010)
• Over de ‘afschrijvingen: de gemeente heeft besloten dat zij afschrijvingen van de speeltuin gaat overnemen. Details zijn nog niet duidelijk (er is een fonds, maar nog geen beleidsnotitie). Herialt stelt voor; is het voordelig om al meer te gaan afschrijven? Daan
raadt dit af, slechte ervaringen hiermee in het verleden.
• De NUSO wil helpen met het concreet maken van de plannen voor het verbouwen van het
clubhuis.
• Het aangaan van een lening t.b.v. deze verbouwing vereist toestemming van de ALV.
• Het is niet (meer) helemaal doorzichtig/gedocumenteerd hoe het clubgebouw in elkaar
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zit. Voordat de plannen voor verbouwen van het verenigingsgebouw concreet gemaakt
kunnen worden moeten we nog een bouwkundig rapport laten opstellen van de huidige
toestand van het gebouw. Dit zit nog in de planning.
7. Verslag kascontrolecommissie: Frederik de Jong meldt dat hij samen met Natasja Veenboer het jaarverslag en bankrekening heeft bekeken. Complimenten aan Hugo van de kascontrolecommissie voor
de professionaliteit van het verslag! Verder geen commentaar, begroting was realistisch. Advies aan
ALV om verslag goed te keuren. ALV keurt de begroting voor 2011 goed.
8. Decharge penningmeester: De ALV verleent penningmeester Hugo Grimmelius decharge. Er wordt
opgemerkt dat in het verslag de namen van de kascontrolecommissie niet opgenomen zijn.
9. Goedkeuring financieel jaarverslag & Benoeming nieuwe kascontrole-commissie: Huidig lid Frederik
is opnieuw kandidaat, en vermoedt dat Natasja volgende keer ook wel wil deelnemen. Bert van Sprundel stelt zich beschikbaar als plaatsvervanger van Natasja, voor het geval zij niet wil.
10. Het nieuwe bestuur;
• Er stellen zich vier kandidaat-bestuursleden voor:
1. Douglas Gordon (wonend in de Groenesteeg) wil vooral graag praktische werkzaamheden in
de speeltuin aanpakken;
2. Rien van Vliet, (wonend in de Van der Werfstraat) stelt zich beschikbaar als voorzitter;
3. Jan Vereecke (wonend in de Schutterstraat) stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris;
4. Hugo (wonend in de Poelgeeststraat) stelt zich opnieuw beschikbaar voor de functie van penningmeester.
11. Decharge bestuursleden: De ALV gaat akkoord met de decharge van de bestuursleden over het gevoerde beleid in 2010/2011
12. De ALV gaat akkoord met de benoeming van de kandidaat-bestuursleden.
13. Vooruitblik 2011 / 2012
• de nieuwe voorzitter Rien delegeert de vooruitblik aan Hugo.
1. Hugo merkt op dat in de toekomst misschien de subsidies voor de Zijlbedrijven (waarmee onder meer onze portier gefinancierd wordt) komen te vervallen.
Martine meldt hierover: er is een kans dat hiervoor middelen beschikbaar komen uit algemene reserves van de gemeente.
2. De Leidse KluchtenCompanie blijft het gebouw huren voor repetities.
3. De gemeente wil graag een “steunpunt speeltuinen” openstellen. NUSO heeft plan van aanpak
opgesteld per speeltuin (het plan voor de Maredijk-speeltuin kwam vooral neer op ‘ga samenwerking aan met Libertas’). Hiervoor worden door de gemeente echter geen gelden beschikbaar gesteld, voor de speeltuin is dit dus kostbaar.
4. Een van de oorspronkelijke oprichters van de speeltuin, hengelsportvereniging ‘De Forel’ is
afgelopen jaar opgeheven
5. Martine meldt het plan om een kerstmarkt te organiseren
6. De vraag komt op hoe het gaat met de snuffelmarkten. Het animo voor verkoop/bezoek wisselt nogal en is soms niet helemaal in balans.
• Hugo noemt de activiteiten die komend jaar misschien georganiseerd gaan worden. Voor al deze
Speeltuinvereniging “Rondom de Maredijk”
Opgericht: 31 mei 1948
Maredijk 100, 2316 VP Leiden
Telefoon: (071) 5224401
Fax: 084 7168795

Bankrekeningnummer 274564
Unity FM teletekst pagina 333
E-mail: speeltuin.maredijk@zonnet.nl
Website: www.svmaredijk.nl
KvK: 40445705
Pagina 3 van 4

SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2011
activiteiten worden nog vrijwilligers gezocht
1. De Maredag wordt gehouden in de middag van 3 september, ‘s avonds wordt die dag een
straatmaaltijd georganiseerd door de buurtvereniging.
2. Sint Maarten.
3. Palmpasen.
4. Sinterklaas.
14. Wat verder ter tafel komt:
1. Martine stelt voor: laten we een bordje bij het zwembad plaatsen dat vermeldt dat gebruik van
zwembad onder toezicht van de ouders moet gebeuren. In praktijk lijkt het wel eens voor te
komen dat ouders aannemen dat de portier hier zorg voor draagt.
2. Joke: we zijn bezig leden die hun contributie niet betaald hebben te bellen. Na 2 jaar niet betalen worden ze uitgeschreven als lid.
3. Clemi Frankhuizen geeft ons namens de Leidse Bond van Speeltuinen complimenten voor de
gang van zaken bij onze speeltuinvereniging.
15. Sluiting door de voorzitter
De nieuwe voorzitter Rien sluit de vergadering.
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