7 juni 2021
Beste leden,

Door de corona-pandemie hebben wij dit jaar helaas weinig gelegenheid gehad om elkaar te ontmoeten. De
Algemene Ledenvergadering (ALV) kon niet doorgaan en evenmin het buurtfeest in het Plantsoen.
Volgens de statuten van onze vereniging dient een verenigingsjaar wel uiterlijk in juni van het volgend jaar te
worden afgesloten. We kunnen onder de huidige omstandigheden niet anders dan een en ander schriftelijk
afronden.
Hierbij gaan:
-

De notulen van de ALV van 2020
Het jaarverslag 2020
Het financieel jaarverslag
De bevindingen van de kascommissie

In de loop van 2020 zag onze penningmeester Robert Kauffmann zich genoodzaakt zijn functie neer te leggen.
Robert blijft wel een rol spelen in ons bestuur. Gelukkig heeft ons lid Siebrand van der Ploeg, benoemd bij
gelegenheid van de ALV van 2020, het penningmeesterschap voorlopig over willen nemen.
Gelet op het feit dat Siebrand een eigen taak heeft in het bestuur, namelijk de contacten met de gemeente was dit
dus een tijdelijke oplossing.
We zijn blij dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Wij stellen voor: Gerda van den Berg, wonend
aan het Plantsoen. Zij is directeur van de woningbouwcorporatie De Sleutels.
Conform de gang van zaken in “normale” jaren bestaat de mogelijkheid voor leden om andere kandidaten voor te
dragen. Dit kan tot een week na de datum van dit schrijven.
Er zal uiteraard ook binnen voornoemde termijn gelegenheid zijn om commentaar te leveren op de hiervoor
genoemde stukken of vragen te stellen. De jaarstukken zullen als vastgesteld worden beschouwd als er binnen een
week na de datum van het schrijven geen bezwaren zullen zijn ingediend.
Dit kan per mail naar de secretaris: helmke.berends@xs4all.nl of door een briefje per adres Zoeterwoudsesingel
57, 2313 EK Leiden, of telefonisch naar de voorzitter 071-5120695
Hierbij gaan ook:
-

de Nieuwsbrief voor juni 2021 en
het contributie-verzoek.

We hopen dat we elkaar volgend jaar in goede gezondheid kunnen treffen.
Met een vriendelijke groet,
Anne Hofstede, voorzitter

