
Agenda Algemene Ledenvergadering

23 januari 2017, 19:00 uur, centrum De Regenboog

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Jaarverslag 2016 door het bestuur, rekening en verantwoording 2016

De financiële verantwoording over het jaar 2016 en een vooruitblik 2017 vindt u begin 

januari op de website van de vereniging (www.wv-merenwijk.nl).

4. Verslag Kascommissie 2016

5. Verlening decharge bestuur over 2016 door goedkeuring jaarverslag, rekening en 

verantwoording.

6. Verkiezing Kascommissie 2017

7. Bestuursverkiezing

Toelichting agenda punt 7.

Op de jaarvergadering 25 januari 2016 is het bestuur van de wijkvereniging in zijn huidige 

samenstelling verkozen. Gezien het aantal taken dat moet worden verricht, heeft het bestuur 

dringend versterking nodig. We zoeken in ieder geval nog een Secretaris, iemand die zich met 

de Communicatie wil gaan bezig houden en een vertegenwoordiger uit de kwadranten Zijlwijk-

Noord en de Donken, Horsten en Rodes (DHR).

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door zich vóór 15 januari aan te melden bij de 

vertegenwoordiger van hun kwadrant, te weten:

Voor Zijlwijk Noord en Zuid: Akke Timmermans (a.timmermans@wv-merenwijk.nl);

Voor Leedewijk: Rinus Brouwer (r.brouwer@wv-merenwijk.nl);

Voor DHR: Michel Vorenhout (m.vorenhout@wv-merenwijk.nl).

8. Wijkaanpak gemeente Leiden: Merenwijk

Presentatie door Marco Versluis.

9. Reilen en zeilen van de vereniging: vooruitblik 2017

Presentatie door de voorzitter over de bereikte doelen in 2016 en aanpak in 2017

10. Sluiting en korte pauze. 

De ledenvergadering wordt gevolgd door:

20.15 uur Aanvang thema-avond ENERGIE



Thema avond energiebesparing en duurzame energie in woningen

Maandag 23 januari 2017 20u15 – 22u00; aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 

de Wijkvereniging Merenwijk

Doel van de thema-avond is bewoners van de Merenwijk informeren over energiebesparing en 

duurzame energie en wat ze zelf kunnen doen. De bedoeling is dat de deelnemers zich aan het 

einde van de avond opgeven voor een vervolgactiviteit. Het programma duurt van 20.15 – 21.45

uur, daarna is er de mogelijkheid voor napraten en intekenen voor vervolgactiviteiten. 

Het programma valt uiteen in drie delen: 

- Drie korte introducties voor de hele groep; 
- Verder praten in kleine groepen (max. 10) aan een thematafel;  
- Afsluiting door de wijkvereniging Merenwijk.

20.15 – 20.45 De introducties: 

1. Marc Koene van Energie in de Merenwijk vertelt over zijn motivatie om met 

energiebesparing en duurzame energie aan de gang te gaan en over de activiteiten en 

resultaten van Energie in de Merenwijk tot nu toe. Aan bod komen de burengroepen in 

Duinen, Werven en Rozen en het samenwerkingsproject met Ons Doel in de Rodes. 

Verder aandacht voor de Ga Goed campagne van de gemeente Leiden en de Zelf-

Makkelijk-Doen box over doe het zelf maatregelen in huis. 

2. Twee energiespecialisten van Stichting Piezo vertellen over het EpiCentrum Slaaghwijk 

in het wijkcentrum en de activiteiten van het EpiCentrum op het gebied van 

energiebesparing. 

3. Raymond van Loon van Omgevingsdienst West Holland licht de subsidieregelingen voor

energiebesparing door huiseigenaren van de gemeente Leiden en de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland toe. Ook licht hij toe hoe huurders gebruik kunnen maken van 

subsidieregelingen. 

4. Toelichting op de thematafels: Marc Koene



20.45 – 21.45 De thematafels: 

1. Michèle Stokla en Marc Koene van Energie in de Merenwijk lichten de aanpak van 

energiebesparing en verduurzamen van huizen met burengroepen toe. Deelnemers (en 

anderen na afloop) kunnen zich intekenen voor de start van een burengroep. 

2. Medewerkers van het EpiCentrum van Stichting Piezo lichten toe wat huurders kunnen 

doen aan energiebesparing en hoe EpiCentrum daarbij kan helpen. Huurders kunnen 

hun vragen en problemen met tocht, vocht en een hoge energierekening voorleggen. 

3. Energiek Leiden leidt de thematafel over zonne-energie en kan de eerste vragen van 

bewoners beantwoorden. Ook wordt het initiatief toegelicht om met bewoners een 

collectief zonnedak te realiseren via een zgn. postcoderoosregeling. 

4. Gamma Gooimeerlaan heeft een thematafel over makkelijke doe het zelf oplossingen 

voor het weren van tocht, vocht en kou en voor het besparen van energie en water. Zij 

bieden een workshop energiebesparen aan in de bouwmarkt op een rustig moment in 

februari. 

5. Omgevingsdienst West Holland heeft een tafel waar mensen terecht kunnen met vragen

over de subsidieregelingen en hoe de subsidie aan te vragen. Er is een computer 

aanwezig om de aanvraagmodules en de subsidie wijzer te laten zien en mensen op 

weg te helpen.

Bij grote belangstelling kunnen tafels gesplitst worden. Voor mensen die eigenlijk meerdere 

tafels willen bezoeken komen er korte verslagen van wat er besproken is. 

21.45 uur Afsluiting: 

- Bestuurslid Michel Vorenhout (Werkgroep Groen & Water) sluit de bijeenkomst af met 

enkele observaties en licht toe hoe de wijkvereniging bewoners ondersteunt bij hun 

activiteiten en initiatieven om de wijk te verduurzamen. 

21.50 – 22.30 Napraten 

De trekkers van de tafels zijn nog beschikbaar om met een hapje en een drankje in de hand 

vragen te beantwoorden en vervolgafspraken te maken. 


