Verslag Algemene Ledenvergadering wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt
dd. 30 januari 2018
De vergadering is voorafgegaan door een thema-avond over een plan voor verdere invulling van het
Leidse cultuurkwartier ('Haalbaarheidsstudie ‘Creativiteit met een groen aureool'), die enigszins uitliep.
Vanwege strikte sluiting van het gebouw Nieuwe Energie om 22.00 u, werden de agendapunten
onorthodox maar wel reglementair afgehandeld.
1. Opening en vaststelling agenda
Vanuit de zaal komt een compliment voor de organisatie van de thema-avond, waarvoor het bestuur
dank zegt. Dank gaat ook uit naar de werkgroep Scheltema en Energiepark, die een groot deel van de
voorbereiding op zich nam.
2. De notulen van Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2016
Deze notulen (In 2017 heeft geen algemene ledenvergadering plaatsgevonden) zijn beschikbaar op
www.noordvest-molenbuurt.nl (een link in het bericht Praat mee over plan Scheltema en Energiepark en
via de categorie Wijkvereniging) Eenieder die het oneens is met bepaalde formuleringen of zinsneden, of
punten mist, wordt verzocht deze via de email door te geven: info@noordvest-molenbuurt.nl
3. Bestuurszaken
a. Financieel jaarverslag 2016
Dit is al goedgekeurd en ligt tijdens de vergadering ter inzage.
b. Nieuwe kascommissie
Ter plekke wordt een nieuwe kascommissie geformeerd - bestaande uit Govert Schipperheijn en Rutger
Engelhard -, en benoemd door de ledenvergadering. De commissie bestudeert het Financieel jaarverslag
2017 en keurt het goed.
c. Benoeming nieuw bestuurslid
Door het plotselinge terugtreden in de herfst van 2017 van Erich Puschel, toenmalig voorzitter van de
wijkvereniging, werd 'voorzitter-in-opleiding' Wiecher Steenge benoemd tot plaatsvervangend
voorzitter. Het bestuur vraagt de ledenvergadering de voordracht van Steenge tot bestuurslid, alsook tot
nieuwe voorzitter, te bekrachtigen. Aan dit verzoek wordt voldaan.
c. Nieuwe bestuursleden
Er zijn het afgelopen jaar twee (kandidaat)leden uit het bestuur teruggetreden. Bestuurslid Karin Jansen
roept belangstellenden daarom op zich voor een bestuursfunctie te melden. Zeker met het nieuwe plan
voor de wijk, is er veel te doen.
4. Nieuws uit de wijk
De nieuwe voorzitter toont de website van de wijkvereniging en laat zien dat daar het nieuws over de
wijk is te vinden. Tot en met (buiten)evenementen die eventueel gevolgen kunnen hebben voor
wijkbewoners. Met telefoonnummers om eventueel overlast te melden.

5. Rondvraag en sluiting
Op een vraag van een lid naar werkgroepen binnen de vereniging, licht voorzitter Steenge toe dat die er
inderdaad zijn, de een wat actiever dan de andere. Ze staan niet allemaal op de site van de
buurtvereniging, maar wie belangstelling heeft kan zich melden.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

