
Notulen Algemene Ledenvergadering Leusden ZeT maart 2022

Datum Woensdag 30 maart 2022

Tijd 20.00 uur - 21.14 uur

Plaats Huiskamer van Maxima’s

Aanwezig Bestuur Leusden ZeT + zo’n 24 leden/geïnteresseerden

1. Opening en mededelingen

Martijn Kleppe opent de vergadering om 20:00 uur. De bestuursleden stellen zich voor. Martijn vertelt

wat er deze avond op de agenda staat.

2. Bespreken notulen ALV 2021

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 2021. De notulen zijn vastgesteld.

3. Behandeling en vaststellen jaarstukken 2021

3.1 Algemeen Jaarverslag (secretaris)

Secretaris Peter Nierop heeft het jaarverslag vormgegeven en puntsgewijs worden een aantal

onderdelen toegelicht. Tijdens de vergadering bespreken we kort de bewonersinitiatieven van Leusden

ZeT met de aanwezigen in de zaal.

● De Koffieochtend is afgelopen jaar een Koffie- en thee middag geworden. Het vaste groepje is

wat in omvang afgenomen, maar er zijn ook weer nieuwe gezichten bijgekomen vertelt één van

de initiatiefnemers. Het heikele punt voor dit bewonersinitiatief blijft het gebrek aan een eigen

ruimte. Nu is dit initiatief afhankelijk van Maxima’s en de koffie die zij daar moeten afnemen. Zij

hopen nog altijd op een eigen ruimte.

● ANWB Automaatje (mensen die anderen helpen door hen van A naar B te chauffeuren met een

eigen auto tegen een geringe vergoeding) liep het afgelopen jaar gewoon door. Men is voor dit

initiatief ook nog op zoek naar vrouwelijke chauffeurs uit Leusden-Zuid en Tabaksteeg.

● De Schoon Máximaplein acties lopen heel goed. Soms komen er wel 50 a 60 kids per keer op af.

En soms zijn er ook volwassenen die meehelpen om het plein schoon te houden.
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● De wijkkrant wordt nog maandelijks gemaakt door de redactie van de gaZeT. Hier werken iedere

maand ook weer twee fantastische designers aan mee. Mocht iemand wijknieuws hebben of een

oproep willen doen, mail de gaZeT redactie dan vooral op: gazet@leusdenzet.nl

● Crea ZeT op de woensdagavond loopt goed. Er is iedere keer weer nieuwe aanwas. Iedere keer is

er ongeveer een groepje van 8-10 personen.

● Het Brei en haakcafé iedere dinsdag van 13:30 - 15:30 uur loopt ook goed.

● Wandelclub: er wordt iedere dinsdagavond gewandeld vanaf 19:15 uur start vanaf het

Máximaplein. En binnenkort ook weer op de zaterdagochtend. Er is een wandelapp met zo’n 25

deelnemers. Iedere week wandelen er zo’n 10 mensen samen door de omgeving.

● Er is een actie geweest door een aantal buurtbewoners om medewerkers in de zorg, het

onderwijs en bij de politie een hart onder de riem te steken. Met diverse sponsoring door

wijkondernemers.

● Helaas ging ook afgelopen jaar het wijkfeest niet door. Momenteel wordt er hard gewerkt door

het organisatiecomité voor het wijkfeest op zaterdag 14 mei 2022. Iedereen is welkom. Er zijn

diverse activiteiten tussen 13:45 - 19:00 uur op het Máximaplein.

● De Filmclub wil weer opstarten na de zomervakantie!

● Er werd een Spelletjesavond georganiseerd door twee buurtbewoners. Helaas ging deze avond

door corona lastminute niet door.

● Een bewoner vertelt dat hij iets wilde organiseren over de isolatieaanpak van de oudere

woningen in Leusden-Zuid. Hij verhuist echter zelf binnenkort. Mogelijk wil iemand hiertoe het

initiatief nemen.

● De Commissaris van de Koning is samen met burgemeester Bouwmeester op bezoek geweest bij

Leusden ZeT.

● Het Buitensportpark initiatief is afgelopen jaar hard aan het werk geweest om een

buitensportpark in Leusden-Zuid te gaan realiseren.

● Afgelopen jaar is ook de Máximaplein werkgroep opgestart. De initiatiefgroep is een Plan van

Aanpak aan het maken en zal hierover binnenkort de buurt weer informeren.

● In september is er een Vossenjacht in de wijk georganiseerd. Dit was een ontzettend succes met

heel veel enthousiaste teams die door de wijk op zoek gingen naar vossen en opdrachten.

● Het Techlab heeft weer diverse Coderdojo’s (programmeersessies) voor kinderen georganiseerd.

● Er is een heuse lichtjes kerstboom op het Máximaplein gerealiseerd door het bestuur van

Leusden ZeT. Bij de kerstboom is een chocomel-actie geweest, vlak voordat we weer in lockdown

gingen. Dit was een gezellig samenzijn op het Máximaplein!

● Met dank aan Heijmans en de Woning Stichting Leusden (WSL) kunnen we dit jaar 120 nieuwe

huishoudens verwelkomen met een lidmaatschap op Leusden ZeT, gesponsord door Heijmans en

WSL.

Tot slot licht Peter toe dat er nog wat administratieve wijzigingen zijn geweest rondom de administratie

van processen.
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Vanuit de zaal wordt geopperd om de Maanwijk digitaal van de wijkkrant te voorzien of alleen de

mensen de wijkkrant op papier te brengen indien zij dat willen. Het bestuur geeft aan dat de bewoners

hiervoor zelf kunnen kiezen. Zij kunnen de wijkkrant ten alle tijde digitaal ontvangen.

Er zijn verder geen vragen over het Jaarverslag 2021. Het Jaarverslag wordt vastgesteld, met

complimenten voor Peter.

3.2 Financieel Jaarverslag (penningmeester)

Penningmeester Mariëlle Jansen licht het Financieel Jaarverslag toe. Uit de zaal komt de vraag: “Als er zo

veel geld over is, waarom kunnen er dan geen bakken worden vergroend op het Máximaplein?” Er wordt

aangegeven dat dit vooral afhankelijk is van initiatiefnemers / vrijwilligers die dit willen organiseren /

trekken/ uitvoeren.

4. Verslag Kascontrolecommissie

Rita Cloosterman (2e jaar) en Jasper Keij (1e jaar) hebben de kas van Leusden ZeT gecontroleerd. Rita

geeft aan dat het nieuwe boekhoudprogramma duidelijk is en goed is ingericht. Ook fijn dat de suggestie

van de contributie-inning vroeger in het jaar gebeurd. Er wordt ook nog een handleiding geschreven voor

het gebruik van het boekhoudprogramma. Daar staat de kascommissie positief tegenover. Conclusie: de

penningmeester wordt gedechargeerd voor de financiële huishouding in 2021.

5. Vaststelling minimale contributiebedrag 2022

Contributie bedroeg in 2021 € 10,- per jaar per huishouden. Voorstel is om de contributie te handhaven

in 2022. De contributie wordt tijdens de vergadering vastgesteld en kan dit jaar weer geïnd gaan worden.

6. Vaststellen begroting

De penningmeester Mariëlle licht de begroting toe aan de inkomsten en uitgavenkant. De begroting voor

2022 wordt vastgesteld.

Twee vragen uit de zaal:

● Kan Leusden ZeT zich niet aanmelden voor de Nationale Vrijwilligersprijs? We gaan het

opzoeken.

● Vraag van de initiatiefnemer van de Schoon Máximaplein acties. Er is subsidie van het

Duurzaamheidsfonds. Hoe hier mee om te gaan? Onze penningmeester stemt dit af met de

initiatiefnemer.
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7. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) & voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement

Vanwege de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen hebben het we huishoudelijk

reglement doorgenomen en aangepast op een aantal punten. Deze nieuwe wet heeft impact op alle

verenigingen en wordt ingezet om bijvoorbeeld fraude tegen te gaan. Deze wet is aangegrepen om ook

het Huishoudelijk Reglement weer te actualiseren. De voorzitter benoemt kort de belangrijkste zaken die

worden aangepast en behandelt artikel 16.6. Belangrijkste aanpassingen zijn o.a. maatregelen hoe we

omgaan met contant geld (eind van het jaar afstorten bij de bank). Verklaring Omtrent Gedrag:

aanvragen voor vrijwilligers (bespreekpunt: hoe vaak updaten: VOG is vaak 3 jaar geldig).

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld met aanvullingen van Rita en Marc.

8. Vacatures bestuur en kascommissie, rooster van aftreden bestuur

8.1 Vacature Kascontrolecommissie

Er is een vacature voor de Kascontrolecommissie. In 2022 wil Jasper Keij nog een keer zitting nemen in

de Kascontrolecommissie (dan voor het 2e jaar). Karen Molhoek (1e jaar) zal hem daarin vergezellen.

8.2 Rooster van aftreden bestuur

Er is een rooster voor het aftreden van het bestuur gemaakt. Een bestuurstermijn is in principe voor 4

jaar. Na 4 jaar (of indien gewenst eerder) treden de bestuursleden af of kunnen zij opnieuw verkozen

worden.

8.3 Bestuurswisseling

Vandaag treden Martijn Kleppe (voorzitter) en Inge van Os (bestuurslid bewonersinitiatieven) na een

bestuurstermijn van bijna 4,5 jaar af. Martijn wordt opgevolgd door Chris van Bokkum als voorzitter.

Chris is vanwege onvoorziene privé omstandigheden nog in het buitenland. Inge wordt opgevolgd door

Giovanna van den Ham (was tot op heden bestuurslid Communicatie). Marc Dijksterhuis neemt de taken

van Giovanna over en treed dus toe tot het bestuur als bestuurslid Communicatie. Marc is wel aanwezig

en stelt zichzelf voor aan de aanwezigen. Er wordt ingestemd met het aantreden van Chris en Marc als

nieuwe bestuursleden.

Door de afwezigheid van Chris (nieuwe voorzitter) vervolgt Mariëlle (penningmeester) de vergadering.

Martijn en Inge worden bedankt voor hun inzet met een afscheidsfilm met dankwoorden, een bos

bloemen en een cadeaubon voor Bavoort.

Wijkvereniging Leusden ZeT • Damreesche Spoor 79 •  3832 KS Leusden
leusdenzet@gmail.com • www.leusdenzet.n l

KvK nummer: 70295239 • Rabobank: NL61 RABO 0326 0921 02

mailto:leusdenzet@gmail.com
http://www.leusdenzet.n


9. Rondvraag

● Er is weinig actie om leden te werven: kan hier meer aan gedaan worden? Antwoord bestuur: Ja,

hier wil het nieuwe bestuur zeker mee aan de slag. Er is onder ander het idee om leden een

digitaal kaartje toe te sturen of een fysiek kaartje te geven om ook buren/bekenden bekend te

laten worden met de wijkvereniging. We zijn de afgelopen jaren gegroeid; dit proberen we de

komende jaren nog verder vorm te geven.

● Een aanwezige vraagt of hij vrij is om gevluchte Oekraïners die in de buurt worden opgevangen

uit te nodigen voor het wijkfeest. Het antwoord is instemmend: uiteraard mag dat!

● Martijn en Inge bedanken het oude bestuur, alle mensen die er zijn en het nieuwe bestuur voor

hun opvolging.

10. Sluiting

Mariëlle sluit de vergadering om 21.14 uur. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor de aansluitende

borrel.

Wijkvereniging Leusden ZeT • Damreesche Spoor 79 •  3832 KS Leusden
leusdenzet@gmail.com • www.leusdenzet.n l

KvK nummer: 70295239 • Rabobank: NL61 RABO 0326 0921 02

mailto:leusdenzet@gmail.com
http://www.leusdenzet.n

