
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
 

Maandag  21  november  2016 
Buurthuis ‘Vogelvlucht’ 

Boshuizerlaan 5 
Leiden 

Zaal open vanaf 19.00 uur 
Aanvang  19.30 uur 

Agenda: 
 
1.   Opening  door de voorzitter dhr. Arie Korteweg 
2.   Vaststelling agenda 
3.   In- en uitgaande post 
4.   Mededelingen vanuit het bestuur: 
5.   Mededelingen vanuit de leden 
6.   Aanvragen subsidie wijkinitiatieven (voor wat voor ideeën kunt u subsidie aanvragen)?  
      Dhr.MarcoVersluis, werkzaam bij de gemeente Leiden als ondersteuner wijkregie, zal  
      een toelichting geven  
7 .  Pauze 
8.   Verslag Algemene Ledenvergadering  25  april 2016 (bijlage bij de agenda) 
9.   Goedkeuring concept samenwerkingsovereenkomst HOOD en Ons Doel 
10. Goedkeuring concept begroting-en beleidsplan 2017  
11. Instellen kascommissie 2017 
12. Rooster van aan- en aftreden 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
Toelichting op de punten  6, 9, 10, 11 en 12 zie achterzijde van de agenda. 
 
De agenda en de stukken onder de punten 6, 8, 9, 10, en 12 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 
 
 
HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 
Namens het bestuur, 
Jannie Cambier  
secretaris. 

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


Toelichting op diverse punten van de agenda: 
 
 
Punt 6: 
Dhr Marco Versluis  is werkzaam bij de gemeente Leiden als ondersteuner wijkregie. Dit houdt in dat 
Marco de wijkregisseurs ondersteunt in de taken die zij uitvoeren.  
Aan de hand van sheets zal Marco een toelichting geven over het aanvragen subsidie wijkinitiatieven 
(voor wat voor ideeën kunt u subsidue aanvragen)? 
De stukken kunt u downloaden. 
 
Punt 9: 
Concept samenwerkingsovereenkomst HOOD/Ons Doel.  
Aan de hand van sheets zal de voorzitter, Arie Korteweg u een toelichting geven.  
Het stuk kunt u downloaden. 
 
Punt 10: 
Concept begroting- en beleidsplan 2017. 
Het concept-beleidsplan wordt toegelicht door dhr. Henri Zegers, adviseur Team Wonen.  
Het stuk kunt u downloaden. 
 
Punt 11: 
Instellen kascommissie 2017. 
Dhr. Stefan Doderer heeft 2015 erop zitten en zal nog één maal de kascontrôle over 2016 uitvoeren. 
Er is een vacature voor een tweede lid voor twee jaar ontstaan (2016 en 2017).  
 
Punt 12: 
Rooster van aan- en aftreden. 
Het concept-rooster kunt u downloaden. 
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