Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 3 October Vereeniging Leiden
d.d. 6 mei 2016
Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden.
Aanwezig: leden van het Algemeen Bestuur van de 3 October Vereeniging, te weten: de
dames Van Klaveren en Netiv; de heren Filemon, Grapperhaus, Kamps, Koops, Van der
Poel (penningmeester), Du Prie, Schulpen, Van der Velden (secretaris), de Witt Wijnen en
Zonnevylle (voorzitter).
Leden en ereleden. De namen zijn zoals gebruikelijk vastgelegd in het presentieboek dat is
rond gegaan.
Afwezig: Bericht van verhindering ontvangen van: Van Klink, Posthuma, Leune, Wisse, Van
Beukering, Bochard, Kruithof, Nieuwenhuizen, Knotter-Sasburg, Van Noort, Kop,
Trippenzee, Den Dopper, Versteegen, Kramp, Vleugel, Cusell, Barendsen en Van Eck.
1. Opening:
20.00 uur: mevrouw Netiv, voorzitter commissie PR, heet de aanwezigen welkom bij de
Algemene Ledenvergadering van de 3 October Vereeniging. Na het zingen van het eerste en
vierde couplet van het Leids Volkslied geeft mevrouw Netiv het woord aan de voorzitter de
heer Michiel Zonnevylle. De voorzitter heet in zijn opening de vele aanwezigen van harte
welkom.
‘We zijn een “leden”vereniging, dan is het fantastisch dat zovelen onze ledenvergadering
bezoeken. Vorig jaar waren het nog 147 dagen tot Leidens Ontzet, nu nog 149 dagen.
Zeker is dat dit jaar onze Vereeniging 130 jaar bestaat en dat wij zeker een vereniging van
vrijwilligers blijven.
Op enkele punten gaat hij, vooruitlopend op het jaarverslag, graag in.
In 2015 ging ‘de wereld op z’n kop’. De optocht ging omgekeerd. Zou dat wel goed gaan?
Vele leden waren bezorgd.
En nu mogen we zeggen: het is niet alleen goed gegaan, het is een succes geworden!
Minder gaten, een goed tempo en geen onverwachte voetgangersstromen! Het zal duidelijk
zijn: de optocht gaat voortaan op deze manier.
Het bestuur heeft enige tijd geleden afgesproken om gedurende het gehele jaar meer
zichtbaar te zijn, dus niet alleen rond de ALV en de periode rondom 3 oktober.
We doen voortaan mee aan de peurbakken tocht, het thema wordt apart gepresenteerd en
dit jaar werken we voor het eerst mee aan de Leiden Marathon.
En… een interessante vernieuwing: de Praalwagenontwerpwedstrijd. Een leuk aantal
inzendingen met een terechte winnaar.
Met het bestuur, de commissarissen, vrijwilligers en de leden gaan we verder: het in stand
houden en het doorgeven van een “levend” Leidens Ontzet.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken of mededelingen die besproken moeten worden.
De secretaris J. van der Velden noemt de namen van leden die niet aanwezig zijn, met
berichtgeving.

1

3. Notulen van de vergadering d.d. 8 mei 2015
Tekst? Geen opmerkingen. J. Roeloffs: Masurel; verslag secretaris met een s. In notulen
met een z. Met excuses. We zullen het nakijken en aanpassen.
C. Griffioen: de heer Masurel was commissaris van commissie Herdenking.
Naar aanleiding van ? Geen opmerkingen, hiermee is het verslag vastgesteld.
.
4. Jaarverslag 2015 van de secretaris.
De secretaris de heer J. van der Velden blikt terug op de viering van 2015. ‘Het thema van
de herdenking en viering in 2015 was: ‘De wereld op z’n kop’. Een zeer passend thema niet
alleen voor ons in Leiden, maar helaas ook wereldwijd met ‘spannende’ tijden voor ons allen.
Voor ons als vereniging waren het ook spannende tijden, omdat we het kermisterrein deels
moesten verplaatsen in verband met de bouwput van de Lammermarkt parkeergarage en
omdat de optocht een nieuwe omgekeerde route zou krijgen.
Mede dankzij de actieve inzet van de vele vrijwilligers, de gemeente Leiden, de verschillende
hulpdiensten en de steun van bijna 14.000 leden kunnen wij dit unieke volksfeest in stand
houden’.
Algemene Zaken:
‘De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 8 mei in het Academiegebouw.
Enkele bestuur en commissie zaken: De heren Koops en De Jong zijn benoemd als
bestuurslid van de vereniging.
De commissie Haring & Wittebrood benoemde de heer Christiaan de Witt tijdens het haring
proeven tot haringmeester 2015. Afscheid werd genomen van commissielid Jochem Myjer,
die zijn optredens niet meer kan combineren met de werkzaamheden voor de commissie.
Commissaris Ton Bakker ontving een Koninklijke onderscheiding.
Helaas hadden wij ook overledenen te betreuren: oud commissaris van de commissie Haring
& Wittebrood, de heer Masurel. Ook betreurden wij het verlies van Ria Elderhorst de vrouw
van onze commissaris Ton Elderhorst.
Uiteraard een woord van dank voor onze sponsoren: het 3 October Gilde en de Geuzen van
Boisot. Zij immers helpen mede ons het vieren en herdenken van Leidens Ontzet mogelijk te
maken.
Het bestuur is druk bezig geweest met de stakeholders discussie om goed in kaart te
brengen wie voor ons de belangrijke groepen zijn, zowel binnen als buiten de stad en te
bedenken hoe deze groepen het beste benaderd kunnen worden om zo het herdenken en
vieren van Leidens Ontzet nog beter vorm te kunnen geven.
In dit kader heeft het bestuur ook de gesprekken met de Universiteit geïntensiveerd. De
lezingenreeks 3 October University in het Van der Werfpark werd een daverend succes.
Naast de lokale en regionale benadering in de stakeholders discussie hebben we ook naar
internationale partijen gekeken die onze vereniging een warm hart toedragen. Zo was daar
de Holland Society of New York. Een grote delegatie van de Holland Society heeft de
afgelopen 3 oktober op uitnodiging van de Vereeniging het feest der feesten meegemaakt.
We kunnen terug kijken op een mooi feest. Megadrukte zonder wanklank. Dat was het beeld
na twee dagen Leids Ontzet. 200.000 mensen op de been, of misschien wel 300.000?
Overal, overal mensen. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn. Mede dankzij de enorme
inzet van de commissarissen, de vrijwilligers, medewerkers van de Gemeente Leiden, politie
en brandweer kunnen we spreken over een geslaagde, rustige viering. Het bestendigen van
het herdenken en vieren van Leidens Ontzet is wederom gelukt. Het zijn roerige tijden. Het
mogen genieten van feesten in vrijheid voor iedereen van welke komaf dan ook. Dat is wat
we met elkaar moeten koesteren, zeker in deze tijd met een wereld die op z’n kop staat. Dit
is het belangrijkste waar de 3 October Vereniging voor staat’!
Zie voor de volledige tekst de website.
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5. Financieel jaarverslag 2015 van de penningmeester over de financiële gang van
zaken binnen de Vereeniging en het gevoerde beleid in het laatste verenigingsjaar.
Het woord is aan de penningmeester, de heer A.G.M. van der Poel: aan de hand van zijn
presentatie licht de penningmeester de cijfers toe op zijn inmiddels bekende geheel eigen
wijze.
Stichting 3 Oktoberviering:
De Stichting heeft het jaar afgesloten met een winst van € 3.244. De kermisbaten waren
€ 569.000 en daarmee wat hoger dan begroot. De oorzaak hiervan was met name dat de
deurwaarder een flink bedrag heeft kunnen innen bij achterstallige debiteuren uit oude jaren.
De kosten van de activiteiten bedroegen € 460.000 wat € 57.000 meer is dan begroot.
Onder de kosten van evenementen is een bedrag van € 35.000 gereserveerd voor het
lustrumjaar en € 15.000 voor de restauratie van de gouden koets.
Dank aan het Gilde voor het sponsoren van de hutspotmaaltijd. Dank ook aan sponsoren
van overige evenementen.
Bestuurs- en secretariaatskosten waren licht hoger dan begroot en datzelfde geldt voor de
PR kosten.
De baten van merchandising zijn conform voorgaande jaren ten gunste van de Stichting
Bevordering en Behoud geboekt.
De activa op de balans van de Stichting bestaan met name uit omzetbelasting, liquide
middelen en te ontvangen kermispacht. Het eigen vermogen bedraagt ruim € 31.000,-.
De verantwoorde schulden hebben betrekking op nog te betalen kosten en de eerder
gemelde reserveringen voor de gouden koets en het minilustrum van 2016.
3 October Vereeniging:
De Vereeniging heeft 2015 met een bescheiden winst van € 2.685 afgesloten.
De contributies bedroegen ruim € 112.000. Het ledenaantal is stabiel. De leden zonder
automatische incasso betalen € 1,- aan administratiekosten conform besluit van de ALV
2015. De uitwerking hiervan is inmiddels gerealiseerd.
De kosten van de activiteiten bedroegen € 86.000. Sinds enkele jaren zijn we aan het
reserveren voor toekomstige vieringen en lustra. Het betreft het minilustrum van dit jaar,
450 jaar ontzet in 2024 en het 150-jarig bestaan in 2036.
De voorzieningen en fondsen bedragen ca. 120.000. Naast voorzieningen voor
lustrumkosten zijn voorzieningen gevormd voor risico’s ten aanzien van de kermis en de
BTW.
Onder de lang lopende schulden zijn de contributies voor de lidmaatschappen voor het leven
geadministreerd. De kortlopende schulden hebben met name betrekking op af te rekenen
kosten. De grootste post is hier de rekening courant van de Stichting 3 Oktoberviering.
Het eigen vermogen ultimo 2015 bedraagt € 350.000.
De jaarrekening inclusief de financiële administratie van zowel de Vereeniging als de
Stichting zijn onderzocht door registeraccountant de heer J. Delissen. De penningmeester
leest de accountantscontroleverklaring voor.
De kascommissie heeft ook de boeken onderzocht. De heren Mattheus en Van Teijlingen
zullen rapporteren.
6. Het voorstel tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting en daarbij de verklaring en het verslag van de accountant en de
kascommissie.
Het woord is aan de heer Mattheus: ‘Diverse gaten ontdekt in Leiden, o..a. een bouwput aan
de Plesmanlaan, het gat van de kermis, geen gaten in de optocht en ook in de begroting van
de penningmeester geen gat te vinden. De wereld stond helemaal niet op z’n kop, Leiden is
op de schop. De boekhouding is volkomen in orde.

3

7. Het verlenen van décharge aan het bestuur voor het door het bestuur in het laatste
boekjaar van de Vereeniging gevoerde beleid.
De vergadering verleent décharge aan de penningmeester en het bestuur.
8. De benoeming van de kascommissie voor het komende verenigingsjaar.
De kascommissie voor het komende verenigingsjaar zal bestaan uit de heren Mattheus en
Van Teijlingen.
9. Het voorstel tot verlenging met 1 jaar van de licentie aan Stichting 3 Oktoberviering.
De vergadering verleent toestemming voor het geven van licentie aan de Stichting
3 Oktoberviering.
10. Het voorstel wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging
conform het concept zoals dit ter inzage heeft gelegen ten kantore van de Vereeniging
en gepubliceerd is op de website www.3october.nl.
De heer Kamps licht de wijziging van het Huishoudelijk Reglement toe voor de vergadering.
De heer Griffioen merkt op dat volgens artikel 2 elke commissie een vicevoorzitter zou
moeten hebben. Dat is niet geval.
De heer Kamps: ‘Dat klopt – er is nog een aantal in te vullen vacatures’.
Tevens ontbreekt de Lustrumcommissie in het rijtje van commissies.
Alleen de standaardevenementen worden benoemd met de bijbehorende commissies.
De heer F. Rijken: ‘Hoe vaak kun je worden herbenoemd’?
De heer Kamps: ‘Er is geen limiet meer aan de herbenoemingstermijn. De criteria zijn wel
aangescherpt’.
De heer Rijksen dankt de heer Kamps voor de heldere uitleg, hoewel hij het er niet mee eens
is.
De vergadering is akkoord met de wijziging.

11. (Her)benoeming bestuursleden.
Voordracht tot herbenoeming van de heer Van der Velden, lid van het DB. Het bestuurslid:
de heer M. du Prie leidt het proces van herbenoeming.
De heer Van der Velden verlaat onder begeleiding van de commissie van in- en uitgeleide
de zaal. De heer Du Prie: ‘Om de 3 jaar is er een evaluatie. Geëvalueerd wordt het draagvlak
binnen de vereniging en het bestuur en of het enthousiasme nog aanwezig is . Er is alle
vertrouwen van de bestuursleden in de heer Van der Velden’.
Opmerking van de heer B. de Jong: ‘de laatste tijd zijn er nogal wat voorzitters van
commissies overgestapt naar andere commissies. Gebeurt dat ook met het DB’?
Alleen de voorzitter wordt door de vergadering in functie gekozen.
De vergadering stemt in met herbenoeming van de heer Van der Velden.
Ook de her te benoemen bestuursleden: de dames Van Klaveren en Netiv en de heer De
Witt Wijnen verlaten om beurten de zaal. De zaal stemt ook in met herbenoeming van deze
bestuursleden.
De voorzitter dankt de vergadering voor het in de bestuursleden gestelde vertrouwen.
Nog een mededeling: de heer R. de Jong heeft zich teruggetrokken uit het bestuur en
mevrouw A. Los is aspirant-bestuurslid.
12. Benoeming, herbenoeming en afscheid commissarissen.
Benoeming van zes nieuwe commissarissen: de dames De Heer- Kloos, De Kok en Zwartjes
en de heren Van den Berg, Newsome en Wolters.
Herbenoemd worden: de dames Schollaardt, Spijkerman, Van Ulden, Van Sandick, Bunnig,
Borst, Drenth, Hollander en Surie
De heren die worden herbenoemd zijn: de heren Trippenzee, Gerritsen, Bakker, Barendsen,
Van Ekdom, Van Houte, De Kort, Mieog, Roskott, Vreeken, De Jong, De Witt, Veldhuyzen
van Zanten, Van der Zalm en Zeilstra.
Afscheid wordt genomen van de dames Prevoo en Van Wetten en van de heer Marselis.
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13. Jubilarissen van de Vereeniging.
De heer G. Wisse is 40 jaar lang in zowel bestuur als commissies werkzaam geweest.
De voorzitter dankt de heer Wisse voor zijn inzet.
14. Stand van zaken Lustrum.
De heer E. Filemon praat de vergadering bij over het lustrum. Het is een klein lustrum en we
zullen er over na moeten denken of we dit elke 5 jaar moeten vieren.
Tijdig begonnen, maar de besluitvorming duurde lang en er moest een goed financieel kader
komen.
Tijdens een persbijeenkomst in maart is het programma gepresenteerd. Een paar
onderdelen daarvan zijn overeind gebleven in relatie tot het financiële plaatje.
Opmerkingen vanuit de zaal: ‘Tijdens de persconferentie is geen voorbehoud gemaakt m.b.t.
financiën. Wilt u ons in het vervolg niet meer blij maken met niets?
We gaan weer voor een mooie viering, maar we slaan wel een flater; we hebben iets
geroepen wat we niet waar kunnen maken’.
Nog een paar mededelingen: De 3 October Vereeniging is aanwezig bij de Marathon als
gastvrouw/gastheer; deelname aan de peurbakkentocht en het Servicepunt verhuist naar de
entree van de Stadsgehoorzaal en hier zal ook de inschrijving voor de Seniorenvoorstelling
plaatsvinden.
15. Bekendmaking van de winnaar van de praalwagenontwerpwedstrijd door de
voorzitter van de jury de heer R. Strijk, Wethouder gemeente Leiden (Bereikbaarheid,
Economie, Binnenstad en Cultuur).
Er zijn 6 zeer goede en creatieve aanmeldingen ontvangen, die beoordeeld zijn door
een jury, bestaande uit: Robert Strijk, wethouder Cultuur gemeente Leiden (voorzitter),
Paul Bouter, beeldend kunstenaar, Bernadette Drenth, theaterontwerper en commissaris,
Peter Ulrich, decorbouwer AJETO (adviseur), Philip de Witt Wijnen, voorzitter Commissie
Optocht & Taptoe, waarbij is gelet op o.a. originaliteit, past het bij het thema, is er interactie
mogelijk tussen figuranten op de praalwagen het publiek en is het maakbaar?
De inzendingen: 6e plaats Tussen de Rijnen, 5e plaats Gemiva SVG, 4e plaats I love Leiden,
3e plaats Vereniging Leidse Schooltuinen, 2e plaats Stadsgehoorzaal en de 1e plaats voor
Gymsport Leiden. De eerste winnaar van de hopelijk nieuwe traditie. Dank aan de jury en
voorzitter van de jury de heer Strijk.
16. Rondvraag.
De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.
-Hoe lang moet je lid zijn om erelid te kunnen worden? Antwoord: erelidmaatschap heeft
niets te maken met het aantal jaren dat men lid is.
-Zijn er dit jaar weer 2 seniorenvoorstellingen? Bij één voorstelling in de middag, kun je niet
naar de Historische Lezing? Antwoord: ook dit jaar alleen een middagvoorstelling.
- Kunnen Statuten en Huishoudelijk Reglement op de website worden geplaatst? Antwoord:
deze staan er al op. Wij zullen ze beter zichtbaar maken.
-Plannen Lustrum beter hier op de ALV vertellen dan tijdens een persbijeenkomst. Dank voor
de suggestie.
-De heer Wisse wil de vereniging bedanken. Het is een voorrecht om als commissielid of
bestuurslid binnen de 3 October Vereeniging werkzaam te zijn. Het betekent ook een
verplichting, waar men goed de tijd voor moet nemen.
17. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.
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