
 
Leiden, maart 2023. 

LS, 

Namens het bestuur van Buurtvereniging Maredorp-De Camp nodig ik u van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 13 april 2023. Net als eerdere jaren ontvangen wij u graag om 20:00 in 
Buurtcafé Papillon, Van der Werfstraat 20.  

Om een goede inschatting van de te verwachten opkomst te kunnen maken, vragen wij u of u zich vooraf 
wilt aanmelden. U kunt dit doen door, uiterlijk 10 april, een email te sturen naar jaarvergadering@mare-
dorp.nl. Alvast hartelijk dank!  

Om de vergadering ordentelijk te laten verlopen en recht te doen aan ieders vragen, verzoeken wij u om 
vragen voor de rondvraag uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering in te dienen. Hiervoor kunt u 
bovengenoemd email adres gebruiken. 

De (voorlopige) agenda voor de vergadering treft u onderaan dit document. U vindt de jaarverslagen, alsook 
de notulen van de vorige ledenvergadering bij deze email en op de website.  

Met vriendelijke groet, 

 
 

Nienke Branderhorst, secretaris

 

Agenda 1. Opening en mededelingen 
 

 2. Vaststelling verslag ALV 2022  

 2. Jaarverslag 2022 Zie bijlagen en website 

 3. Financieel jaarverslag/kascontrole  

 4. Verkiezing bestuurs- en commissieleden  

 5. Actuele aandachtspunten  

 6. Rondvraag  

 7. Sluiting  
   

Ad 4)  - Vorig jaar zijn Rien van Vliet en Frank Maas op hun verzoek voor één jaar verkozen tot bestuurslid en derhalve 

dit jaar aftredend. Zij zijn beiden bereid gevonden om zich weer voor één jaar kandidaat te stellen. Guido de 

Nooijer is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Sjaak Rovers heeft zich bereid verklaard zich, voor de rol van 

penningmeester, verkiesbaar te stellen. Hij zal zich tijdens de vergadering kort voorstellen. Het bestuur draagt 

de heren Rovers, Van Vliet en Maas, conform artikel 4 HR, voor. 

 Voor de kascommissie 2024 (boekjaar 2023) dient de ALV uit eigen gelederen twee leden te benoemen. De 

beide leden van de kascommissie 2023 zijn niet herkiesbaar. 
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