Jaarverslag Vereniging Het Plantsoen 2014
Beheer
Op 26 maart is er overleg geweest met Mieke van der Ven (tot eind 2014 beleidsmedewerker van de
afdeling Groen van de Gemeente Leiden) en Paul Verhoog (toezichthouder op de groenvoorziening o.a.
in het Plantsoen) over verschillende onderwerpen zoals het Zoete Land, een bomenlijst, de rode
vuilnisbakken en planning voor de toekomst. Om de bomenlijst te effectueren is vervolgens samen met
Paul Verhoog een inventarisatie gemaakt van alle bomen. De gemeente zal deze inventarisatie verder
uitwerken.
Op 2 juli is de jaarlijkse rondgang gemaakt in het Plantsoen: het park (het plantsoen) lag er, dankzij de
voortdurende aandacht van de gemeente, prachtig bij. Zowel de oude als de jonge bomen doen het
uitstekend. De populier aan het begin van het park is zelfs een van de oudste van Leiden. De oude linde
bij de vijver houdt zich goed, hij wordt jaarlijks ‘gekeurd’. De kastanje bij de vijver is in orde. In
tegenstelling tot vele andere kastanjes in de stad heeft hij nog geen last van de kastanjeziekte. Dat geldt
helaas niet voor de kastanje ter hoogte van nummer 85, bij het water. Deze zal op termijn moeten worden
vervangen, net zoals dat met de zusterboom is gebeurd. De jonge beuk die hiervoor in de plaats is
gekomen slaat goed aan. Hetzelfde geldt voor het jonge eikje aan het water en de nyssa, iets voorbij de
vogelkooi. Er zijn een paar bomen die extra in de gaten worden gehouden, zo hebben de platanen last
van masaria in hun kruin, maar dit is niet verontrustend. De beuk bij de vogelkooi heeft een zwam, maar
extra verzorging heeft geholpen. Het hekje bij de Wilhelminaboom is opgeknapt. Verder zijn de
graluxpaden doorgetrokken tot de vijver in de hoop dat daardoor de bloemen en planten worden
gespaard.
De conclusie is dat de gemeente de vinger aan de pols van het park houdt en ingrijpt zodra dit nodig is.
Verder volgen we de plannen van het Zoete Land bij het Trigonpark op de voet. Een aantal bestuursleden
heeft deze zomer deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst ter plekke. In de loop van 2015 neemt
de gemeente een beslissing over de bestemming van het stuk grond.
Leden
In de loop van de afgelopen 10 jaren zijn de meeste direct-omwonenden van het Plantsoen, die
geïnteresseerd zijn in onze vereniging, wel al lid geworden. Des te verheugender is het dat er nog steeds
nieuwe leden, uit de wat verdere omtrek van het Plantsoen, onze vereniging komen steunen. Ook dit jaar
hebben wij zo weer 9 nieuwe leden mogen begroeten. Helaas beëindigden om uiteenlopende redenen
eveneens 9 leden hun lidmaatschap. Drie leden zijn geroyeerd wegens 3 achtereenvolgende jaren niet
betalen van de contributie. Hiermee telt de vereniging per 1 januari 2015 172 leden.
Activiteiten
Op zondag 22 juni hield de Vereniging samen met het buurtcomité Hogewoerd de jaarlijkse buurtborrel.
Deze keer was het thema 'Zomerkriebels, natuur in de stad'. In een zonovergoten plantsoen was het
gezellig spelen, springen, eten, drinken en luisteren naar de Really Big Band.
Daarnaast was er op 10 mei een Singelpark-traject te wandelen. Zie ook hieronder.
ALV
De 11e jaarvergadering werd gehouden op donderdag 23 januari 2014 in Henri Bloem’s Wijnkoperij. Na
de vaste agendapunten volgde de interessante lezing door architect R.Boter over Bouwen aan het
Plantsoen.
Nieuwsbrieven
De leden ontvingen in 2014 twee nieuwsbrieven, in mei en november.

Financiën
Het kapitaal van de vereniging bedroeg per 31 december 2014: € 5.607,16 (31 december 2013: €
5.123,89). Dit betekent dat er een positief resultaat is van € 483,27. De investering in de website (€
1.331,00) is grotendeels opgevangen door de in 2013 gemaakte reservering van € 1.000,00. In totaal 157
leden hebben hun contributie (€ 8,50) voldaan. Daarnaast ontvingen wij van onze leden aan donaties een
bedrag van € 410,00. Ondanks 2 aanmaningen en oproepen in de nieuwsbrief, hebben 14 leden niet aan
hun contributieverplichting voldaan (niet meegerekend zijn leden wiens lidmaatschap werd beëindigd
zonder dat deze leden hadden betaald).
De wijnaktie van Henri Bloem heeft over 2014 € 350,00 opgeleverd (in 2013: € 222,00). Wij zijn blij met de
toenemende belangstelling voor deze aktie.De kosten van de nieuwsbrief zijn iets toegenomen als gevolg
van het feit dat een fraaiere lay-out is toegepast (€ 354,73, in 2013: € 270,28).
Zeer weinig kosten worden gemaakt voor het verspreiden van de nieuwsbrief, de contributiebrief en de
uitnodiging voor de ALV: de bestuursleden bezorgen deze post vrijwel geheel zelf aan huis (besparing
ruim € 350,00 per jaar).
Voor een totaal overzicht van de jaarcijfers zie het “Financiëel Jaaroverzicht 2014” van de
penningmeester.
Website
In het verslagjaar is onze website www.hetplantsoen.nl vernieuwd. Onze eerste website gaf weliswaar
een goede indruk van ons plantsoen, zowel qua beeld als geschreven informatie, maar de website bleek
achteraf onvoldoende flexibel en te ingewikkeld voor eenvoudig gebruik door de webmaster. De behoefte
bestond om snel in te kunnen spelen op voor leden nuttige informatie. Met de oude website was dat niet
mogelijk. De nieuwe website is geschreven in het veel gebruikte en gratis (freeware) programma
Wordpress. Door middel van de blogfunctie werden diverse berichten op de site opgenomen. Het ligt in de
bedoeling om de website te completeren met een pagina over bomen onder auspiciën van Rinny Kooi.
Voor het 'bouwen' van de nieuwe website werd een bedrag gereserveerd van € 1.000,00.
Singelpark project
De vereniging houdt nauw contact met de Sichting Vrienden van het Singelpark. Op 10 mei van dit jaar
was er een wandeling georganiseerd over het traject van het Singelpark van de Wilhelmena boom aan het
eind van het Plantsoen tot aan Molen de Valk. Een tiental leden liep mee. Het ligt in de bedoeling in mei
van dit jaar opnieuw een wandeling te organiseren over het tweede deel van het traject van Molen de Valk
langs de Hortus tot aan het begin van het Plantsoen. Precieze datum en tijdstip worden nog bekend
gemaakt.
Bestuur
Dit 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.
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