
Vereniging Pancras-West

Secretariaat:
Beschuitsteeg 7
2312 JT Leiden info@pancraswest.nl 
Bank: NL 16INGB000.47.36.339 www.pancraswest.nl

Leiden, april 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Pancras-West op 
dinsdagavond 24 april a.s. om 20.00 uur in Koetshuis De Burcht (Burgsteeg 13). 

Agenda:

• Opening en vaststelling agenda

• Goedkeuring verslagen ALV 2017 en bijzondere ALV 7 januari 2018

• Jaarrekening 2017 en begroting 2018

• Ontwikkelingen in de wijk: bestemming Kaasmarktschool, herinrichting van de Kaasmarkt en de Hooigracht, 

horeca Nieuwe Rijn

• Vooruitblik op activiteiten van de vereniging

• Wat verder ter tafel komt en rondvraag

• Sluiting

De stukken voor deze vergadering kunt u vinden op onze website www.pancraswest.nl en zullen ter vergadering 
aanwezig zijn. 

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan.

Wij hopen u dinsdagavond 24 april te kunnen begroeten.

De Vereniging Pancras-West

De wijk Pancras-West omvat het deel van de binnenstad gelegen tussen de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en de 
Hooigracht.

De Vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze wijk een prettige woon- en werkomgeving te laten zijn en 
blijven. Dit doen we door activiteiten te organiseren waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast 
onderhouden we contact met de gemeente wanneer er plannen zijn die onze woonomgeving zouden kunnen aantasten.

Actueel nieuws sturen we in een nieuwsbrief via de mail. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan verzoeken we u een 
mailtje te sturen naar info@pancraswest.nl. Lidmaatschap staat open voor de bewoners en ondernemers van Pancras-
West en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. De contributie bedraagt € 15,00 per huishouden per jaar.
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Pancras-West Association

Secretariat:
Beschuitsteeg 7
2312 JT Leiden info@pancraswest.nl 
Bank: NL 16INGB000.47.36.339 www.pancraswest.nl

Leiden, April 2018

The board invites you to the annual General Assembly Meeting (GAM) of the Association Pancras-West on Tuesday 
evening, April 24, at 8 pm in Koetshuis De Burcht (Burgsteeg 13). 

Agenda:

• Opening and determine agenda

• Approval of reports GAM 2017 and extraordinary GAM on 7 januari 2018

• Annual accounts 2017 and budget 2018

• Developments in the neighborhood: development Kaasmarktschool, redesign of de Kaasmarkt and de 

Hooigracht, catering industry on the Nieuwe Rijn

• Preview of activities of the association

• What else is brought up and questions

• Closing

The documents for this meeting can be found on our website www.pancraswest.nl and will be present at the meeting.

After the meeting there is an opportunity to catch up with each other and we will gladly offer you a drink.

We hope to welcome you on Tuesday evening 24 April.

The Pancras-West Association

The district Pancras-West includes the part of the inner city located between the Oude Rijn, the Nieuwe Rijn and the 
Hooigracht.

The Pancras-West Association is committed to making our district a pleasant living and working environment. We do 
this by organizing activities where the residents can meet each other. In addition, we maintain contact with the 
municipality when there are plans that could affect our living environment.

We send current news in a newsletter via mail. If you would like to receive this newsletter, please send an e-mail to 
info@pancraswest.nl. Membership is open to the residents and entrepreneurs of Pancras-West and everyone who cares 
about the association. The contribution is € 15.00 per household per year.
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