Jaarverslag 2020
Algemeen
Buurtvereniging Maredorp-de Camp is in 1975 opgericht en beleefde in 2020 haar 45 jarig bestaan. Het ledenaantal staat ultimo 2020 op 259. Dat is inclusief zes ereleden. Twintig leden hadden op 31 december
2020 de contributie nog niet voldaan.

Door het jaar heen
De nieuwjaarsborrel werd gehouden op 11 januari in Scarlatti waar circa 70 leden acte de présence gaven.
Andere activiteiten konden, vanwege de Covid19 gerelateerde maatregelen geen doorgang vinden. Dat betekende ook dat festiviteiten rond de viering van het 45-jarig bestaan van de vereniging moesten worden
afgelast.
Datzelfde lot waren ook de zomerborrel en de algemene ledenvergadering beschoren. Het bestuur heeft een
aantal keer meegewerkt aan afstudeerprojecten van studenten. Het betrof onder andere een onderzoeksopdracht betreffende studentenwoningen en sociale en fysieke overlast. Een ander onderzoek richtte zich
op de Omgevingswet en een derde project had betrekking op Multi-Level-Governance, in het bijzonder betreffende de samenwerking tussen buurtverenigingen en de gemeente.

Activiteiten van het bestuur
Het bestuur heeft dit jaar slechts drie maal fysiek vergaderd, daarna is (wederom vanwege corona) digitaal
vergaderd. Ook bijeenkomsten met de gemeente en andere buurtverenigingen van de binnenstad vonden
over het algemeen digitaal plaats.
Het bestuur heeft een aantal maatregelen moeten nemen in verband met de Covid19 maatregelen. Daaronder het afgelasten van de jaarvergadering, maar ook het daaruit voortvloeiende overleg met de gemeente
over de subsidieverstrekking. Die is, normaal gesproken, gekoppeld aan een door de algemene ledenvergadering goedgekeurde jaarrekening. Nu dit niet mogelijk was, is door de betreffende afdeling genoegen genomen met het door de kascommissie geaccordeerde financieel jaarverslag en een uitgebreide toelichting.
Waar in april nog gedacht werd dat de lustrumfestiviteiten met een jaar konden worden uitgesteld, heeft het
bestuur eind 2020 moeten besluiten om dat plan te laten varen en de opgebouwde kasreserve te laten vervallen.
Namens de vereniging heeft de voorzitter deelgenomen aan incidentele gesprekken met de gemeente over
uiteenlopende onderwerpen, zoals over toekomstige 3 oktober vieringen en de ‘plaats van de markt in Covidtijd’. Enkele bestuursleden hebben de vergaderingen van het Nieuw Leids Bolwerk als toehoorder bijgewoond. De bijeenkomsten van de Buurtkaderoverleg zijn door de politie vanwege de Covid 19 voor onbepaalde tijd afgelast.
Samen met zeven andere buurtverenigingen van de binnenstad heeft het bestuur in augustus van dit jaar de
samenwerking met de gemeente opgeschort: ‘men hoort wel, maar men luistert niet’. De gemeente zegt de
intentie te hebben om weer tot een vruchtbare samenwerking te komen, maar hiervan was aan het eind van

het verenigingsjaar nog geen sprake. Jammer, want er liggen genoeg onderwerpen op tafel. Zo heeft de gemeente haar Horecavisie en plannen voor een autoluwe binnenstad gepresenteerd. Een positief gevolg is dat
(meer dan voorheen) geregeld inhoudelijk overleg plaatsvindt tussen de acht betrokken buurtverenigingen
over deze onderwerpen en dat waar de standpunten overeenkomen gezamenlijk opgetrokken wordt.
In 2020 is ook het Burgerinitiatief Kaasmarktpark opgericht, bestaande uit zes leden. De voorzitters van Pancras-West en Maredorp-de Camp maken op persoonlijke titel deel uit van dit initiatief. Met medewerking
van professionele bureaus is een plan tot stand gekomen dat gedragen wordt door de bewoners van de
Kaasmarkt en omgeving. Op 11 november is dit aangeboden aan wethouders Spijker en North. Het bestuur
heeft zich achter dit plan gesteld onder voorwaarde dat er bij het verdwijnen van parkeerplaatsen op de
Kaasmarkt voor buurtbewoners tegen redelijk prijs alternatieve parkeergelegenheid wordt geboden.

Marepost
De vereniging geeft vier maal per jaar de Marepost uit in een oplage van 1950 ex. De juni-uitgave van de
Marepost was een speciale jubileumeditie ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de vereniging en het
50-jarig bestaan van de krant. Ook dit jaar werd de krant door een aantal vrijwilligers bij alle bewoners van
onze wijk in de bus gedaan.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit Arthur Elias- voorzitter, Nienke Branderhorst- secretaris, Guido de Nooijer-penningmeester, Frank Maas en Hanna Verhoef leden. Volgens het rooster van statutair aftreden hadden Hanna
Verhoef en Nienke Branderhorst in 2020 moeten aftreden. Nu er geen ledenvergadering kon plaatsvinden
heeft het bestuur, op grond van art. 18 van het huishoudelijk reglement, besloten het rooster van aftreden
met een jaar op te schorten.

Nienke Branderhorst, secretaris
Leiden, maart 2021

