Jaarverslag 2013 van Vereniging Het Plantsoen te Leiden.
Beheer: Dit jaar bestond de vereniging 10 jaar. Wij konden terugzien op een periode van regelmatig en positief contact met de
Gemeente. Het resultaat laat zich aanzien: het bomental is gegroeid, er is een grote keur aan vaste planten geplaatst en de
vijver is terug!
Momenteel is het beleid voornamelijk oude of dode bomen te vervangen. Dit jaar is daarom de nieuwe aanplant beperkt
gebleven tot drie bomen.
Op 17 juli is de jaarlijkse rondgang gemaakt in het plantsoen door leden van ons bestuur met mevrouw Mieke van de Ven
(beleidsmedewerker van de afdeling Groen van de Gemeente Leiden) en de heer Paul Verhoog (toezichthouder op de
groenvoorziening o.a. in het plantsoen). Beiden zijn in de loop van de 10 jaar heel goede bekenden geworden van onze
vereniging. De conclusie was dat het plantsoen elk jaar weer meer allure krijgt, maar dat er punten van zorg blijven voor de
gezondheid van enkele bomen. Nieuw was dit jaar de kastanjebloedingsziekte, waar diverse kastanjes aan lijden.
Van een eventuele ontwikkeling van de plannen voor het Trigonpark is door de gemeente geen melding gemaakt.
Dit jaar is in de zomer, evenals vorig jaar, een samenscholingsverbod van kracht geweest van 10 uur in de avond tot 7 uur
in de ochtend.
Leden: Ieder jaar melden zich nog steeds nieuwe leden aan voor onze vereniging. Dit jaar waren het er 12, een aantal waar wij
weer blij mee mogen zijn. Helaas beëindigden ook, om variërende redenen 7 leden hun lidmaatschap. Het totaal aantal leden
van onze vereniging komt hiermee per 31 december op 175.
Na onze oproep in de nieuwsbrief heeft weer een aantal leden het emailadres doorgegeven. In totaal hebben wij nu 143 e-mail
contactadressen tot onze beschikking. Wij realiseren ons dat het nog wel een paar jaar zal duren voordat ieder per e-mail
benaderd kan worden, maar zijn toch heel verheugd met dit aantal.
Activiteiten: Op 8 juni konden de leden wederom onder begeleiding van boomdeskundige Rinny Kooi kijken naar alle
bijzonderheden van de bomen in het Plantsoen. Op zondag 23 juni hield de Vereniging samen met het buurtcomité de jaarlijkse
buurtborrel. Deze keer stond die in het teken van Musis Sacrum, de voormalige muziekvereniging die ooit huisde in een
gebouw in het Plantsoen. Kunstenares Clara van den Bosch ontwierp daarvoor een grote notenbalk en leverde materiaal voor
de vervaardiging van noten op de balk door ieder die dat maar wilde.
e

ALV. De 10 jaarvergadering werd gehouden op donderdag 17 januari 2013 in Henri Bloem’s Wijnkoperij. Na de vaste
agendapunten volgde de interessante lezing door Hieke van Hoogdalem over Musis Sacrum.
Nieuwsbrieven: De leden ontvingen in 2013 twee nieuwsbrieven, in mei en november.
Financiën: Het verenigingsjaar 2013 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 418,26 (2012: positief € 331,13).
Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2013
€ 5.123,89 (2012: € 5.705,63).
Over 2013 hebben 157 leden hun contributie ad € 8,50 betaald (2011: 154 leden). Van leden werd tevens € 402,50 aan
donaties ontvangen (2012 : 386,50). Ondanks meerdere aanmaningen en oproepen in onze Nieuwsbrief hebben 13 leden niet
aan hun contributieverplichting voldaan (2011: 15 leden). Het bestuur heeft besloten hier verder geen actie op te nemen. Voor
een totaal overzicht op de jaarcijfers zie het ‘Financieel Jaaroverzicht 2013’ van de penningmeester.
De wijnaktie met Henri Bloem heeft over het verslagjaar € 222,00 opgeleverd (2012: € 52,00).
Website: In het verslagjaar heeft het bestuur de opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een nieuwe website. Het bouwen
van de website is gebaseerd op gedeeltelijke ontwikkeling door een extern bureau en gedeeltelijk door onze eigen webmaster.
Door deze samenwerkingsvorm kunnen de kosten beperkt blijven. Voor de te verwachten kosten is een voorziening gecreëerd
ad € 1.000,00.
Singelparkproject: Simon Stolwijk is vertegenwoordiger van VHP bij de vergaderingen en rapporteert ons over de voortgang.
Zie voor meer informatie: www.singelpark.nl
Bestuur: Het bestuur kwam 6 maal in vergadering bijeen, er is 5 maal overleg geweest over de buurtborrel met het
buurtcomité. Eenmaal heeft een rondgang door het Plantsoen plaatsgevonden samen met de gemeente en er was regelmatig
e-mail verkeer.

