Algemene ledenvergadering wijkvereniging Cronestein
Woensdag 13 oktober 2021 20:00 uur via Teams digitaal
Aanwezig namens het bestuur:
Marion van Dongen (voorzitter)
Renée Schmidt (secretaris)
Jos van der Kolk (algemeen bestuurslid)
Edwin van Ginkel (algemeen bestuurslid) + notulist van deze ALV
Aanwezig uit de wijk:
Dineke, Pieter Hooijschuur (Plus), Wanda van Koppen, Tom den Duijf, Els de Baan,
Nadine de Mooij , Hilda Mol, Johan Hogendoorn (Stichting Groen Cronesteyn), Hanneke van der Veen
(Buurtzorg) en Trudy Versluis (Buurtzorg).
1. Opening door voorzitter, Marion van Dongen
Door corona kon vorig jaar de ALV geen doorgang vinden. Deze keer digitaal, in de hoop volgend jaar
weer in een zaal. Verder een mededeling dat Els Annard toch niet toetreedt in bestuur van de
wijkvereniging. De vereniging is nog op zoek naar een penningmeester, algemene bestuursleden en
actieve wijkbewoners voor activiteiten of (deel)commissies.
2. Financieel jaarverslag 2019/2020 en kascommissie.
Uitleg jaarrekening en toelichting over reserveringen Schanstuin en Speeltuin Druivenstraat. De
kascommissie, bestaande uit Deborah Mevissen en Machiel Wagenaar, heeft geen
onregelmatigheden geconstateerd. Dank aan de kascontrolecommissie en ook aan Leonard van
Avesaath, die voor de jaarrekening en de gehele financiële administratie zorgt. Hij zal zijn
werkzaamheden helaas na de jaarrekening 2021 beëindigen voor de wijkvereniging.
Vanwege de nieuwe bestuursregels is het noodzakelijk dat er een officiële penningmeester is. Tot de
volgende jaarvergadering wordt deze functie tijdelijk vervuld door Marion van Dongen. Het bestuur
is hierbij gechargeerd voor 2019 en 2020.
Een oproep voor nieuwe kascommissieleden levert een aanmelding op van Tom den Duijf van de
Lammenschansweg.
3. Terugblik naar 2021 en vooruitblikken naar 2022
Het bestuur heeft de afgelopen jaren veel zienswijzen ingediend bij verschillende bouwplannen,
Rijnlandroute en de fietsnota. Verder is de Schanstuin gesloten en afgerond en zijn de groep tuinders
druk op zoek naar een locatie voor een nieuwe Schanstuin. Er zijn diverse gesprekken geweest met
projectontwikkelaars en de gemeente Leiden.
Voor de bewoners in de wijk zijn door de Buurtzorg diverse activiteiten georganiseerd in het oude
gedeelte Fruitbuurt: ‘woningsdag’, mini-viering 3 oktober 2019 en de soepactie. Op initiatief van een
aantal buurtbewoners is er in de speeltuin Zuiderkwartier regelmatig een open inloop en
de wandelclub*. Dank aan Buurtzorg voor het initiatief.
(* verzoek extra info over de wandclub data/tijden te vermelden in wijkkrant/website)
Thema’s voor 2022:
Het bestuur richt zich op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en Euopean City of Sience
2022. Voor de laatste activiteit wordt in november een activiteitenkalender over 365 dagen
uitgegeven. Verder nog veel lopende zaken zoals Watergeus en RijnlandRoute.

4. Johan Hogendoorn van Stichting Groen Cronesteijn aan het woord over
Polderpark Cronesteyn
Met een oproeop aan de wijk wie er een actieve bijdrage wil leveren bij de stichting.
5. Rondvraag
Geen
21.00: Sluiting vergadering door voorzitter met dank aan de digitaal aanwezigen

