
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
 

Maandag  13 april  2015 
Vredeskerk 

Van Vollenhovenkade 21 
Leiden 

Aanvang  19.30 uur 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Agenda: 
 
1. Opening  door de voorzitter dhr. Arie Korteweg  
2. Vaststelling agenda 
3. In- en uitgaande post 
4. Mededelingen vanuit het bestuur: 

- twintig jarig bestaan HOOD op 14 juni 2015 
- ontwikkelingen Wst. Ons Doel 
- afronding prestatieafspraken 
Mededelingen vanuit de leden 

5. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 25 november 2014 
6. Goedkeuring inhoudelijk deel van het jaarverslag 2014  
7. Goedkeuring financieel deel van het jaarverslag 2014  
8. Benoeming nieuwe kandidaat bestuurder mw. W. A. Spies-Keijzer 

PAUZE 
9. Huurverhoging 2015: Toelichting wordt gegeven door mw. Karin Rosielle, directeur 

bestuurder van Wst. Ons Doel of door dhr. Erik Olijerhoek, Manager Wonen van Wst. 
Ons Doel 

10. Wat verder ter tafel komt 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
De stukken voor de vergadering kunt u downloaden via www.hood-leiden.nl 
- opvraagbaar via e-mail : info@hood-leiden.nl 
- telefonisch op te vragen bij het secretariaat : tel. 071-5214410 
 
Toelichting op de punten 6, 7 en 8, zie achterzijde van de agenda 
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld ! 
 
Namens het bestuur, 
Jannie Cambier, 
secretaris. 

http://www.hood-leiden.nl/
mailto:info@hood-leiden.nl


 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
 

 
Toelichting op punt 6 van de agenda: 
Inhoudelijk deel van het jaarverslag 2014. 
De toelichting wordt gegeven door dhr. Henri Zegers van Team Wonen. De vergadering 
wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen. 
 
Toelichting op punt 7 van de agenda: 
Financieel gedeelte van het jaarverslag 2014. 
Door afwezigheid van de penningmeester, mw. An de Vetten zal deze keer de toelichting door 
dhr. Henri Zegers van Team Wonen worden gegeven. De vergadering wordt gevraagd om 
haar goedkeuring te verlenen. 
 
Toelichting op punt 8 van de agenda: 
Met de aspirant-bestuurder mw. Wil Spies-Keijzer heeft u in de algemene ledenvergadering 
van 25 november 2014 al kennis kunnen maken. De tijd is aangebroken dat het bestuur Wil 
voordraagt om door de vergadering benoemd te worden tot algemeen bestuurslid van HOOD. 
Een korte impressie: 
Wil haar motivatie is het behartigen van de belangen voor de bewoners. Leefbaarheid in de 
wijken is voor haar een hot item. Is voorzitter van de Stichting Wijkcomité De Kooi, 
voorzitter van de Stichting Jeugd en Welzijn van Leiden Noord, neemt deel aan het 
voorzittersoverleg van Leiden Noord en participeert mee in de bewonerscommissie 
Surinamestrtaat/Antillenstraat. Verder beheert ze de huiskamer Su&An aan de 
Surinamestraat, wat samen met Ons Doel is gerealiseerd. Het is een plek waar de bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. 
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