Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
Dinsdag 24 november 2015
Buurtkamer Meelbox
Looiersplein 5
Leiden
Zaal open vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter dhr. Arie Korteweg
Vaststelling agenda
In- en uitgaande post
Mededelingen vanuit het bestuur:
- vervanging lid RvC op voordracht van HOOD
- uitgebracht advies SVB en Huurbeleid aan Ons Doel (bijlage)
- Ons Doel in afgeslankte vorm, zelfstandig verder gaan
5. Mededelingen vanuit de leden
6. Dhr. Jan Arie Oudshoorn, bestuurslid van HOOD zal een uiteenzetting geven over:

De buurt bij een project betrekken: hoe doe je dat?
7. Pauze
8. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 april 2015
9. Goedkeuring concept begroting-en beleidsplan 2016
10. Instellen kascommissie 2016
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
De concept begroting en het concept-beleidsplan 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, 9 en 10, zie achterzijde van de agenda.
HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Namens het bestuur,
Jannie Cambier
secretaris.

Toelichting op diverse punten van de agenda:
Punt 6:
De buurt bij een project betrekken: hoe doe je dat?
Een bewonerscommissie maakt een plan voor een buurtbarbecue. Ze schrijven de taken op: eten &
drinken verzorgen, contact met de gemeente, flyers maken en bezorgen, veiligheid, schoonmaak en
een begroting maken.
Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen in jouw plan?
Je legt het uit op een mooie webpagina. Die zet je op www.voorjebuurt.nl. Je vraagt iedereen om mee
te doen en een klein bedrag te storten. Voor je het weet heeft de buurt zijn eigen feest georganiseerd.
Voorbeeld:
De bewonerscommissie in de wijk Batau-Noord in Nieuwegein bestaan dit jaar 25 jaar. Dit gaan ze
vieren met de huurders en wijkbewoners in Batau-Noord en wij gaan kijken hoe ze het doen!
Klik op: https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/batau/
Punt 9:
Concept begroting- en beleidsplan 2016.
Het concept-beleidsplan wordt toegelicht door dhr. Henri Zegers, adviseur Team Wonen
Punt 10:
Instellen kascommissie 2016.
Voor de opvolging van dhr. G. van der Meulen is een vacature voor twee jaar (2016 en 2017)
ontstaan.
Dhr. A. Dupuis heeft 2015 erop zitten en zal nog één maal de kascontrôle over 2016 uitvoeren.

