OVBD Jaarverslag 2021
1. Algemeen
Dit betreft het activiteitenverslag van de Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict over het
kalenderjaar 2021. Het financiële jaarverslag en het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021
zijn separaat opgesteld.
Net als in 2020 beperkte het coronavirus ook in 2021 de activiteiten van de vereniging.

2. Leden
Tijdens de periode van dit jaarverslag zijn er geen nieuwe leden ingeschreven en hebben zes leden
hun lidmaatschap opgezegd. Drie leden beëindigden in 2021 hun bedrijf, twee leden waren jarenlang
lid en gaven aan dit nu te willen stoppen en van een lid is de reden onbekend.
Eind december 2021 zijn er 45 leden ingeschreven.

3. Bestuurszaken
Het bestuur in 2021 bestond uit Tatiana Mallee (voorzitter), Simone Rosier (secretaris) en Bas
Hofstee (penningmeester). Sinds 2017 is Henriëtte van Rijn werkzaam als ondersteuner van het
bestuur van de OVBD. Zij bereidt de bestuursvergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging,
organiseert veelal de maandelijkse bijeenkomsten en verzorgt de communicatie met de leden en
externe relaties via de webmail van de OVBD.
Het bestuur is in 2021 een tiental keer bijeen geweest voor het voorbereiden van activiteiten en om
het financieel beheer en de interne en externe relaties te bespreken. Hiervan zijn twee
vergaderingen online gehouden vanwege de coronamaatregelen.

4. Algemene Ledenvergadering
Regulier wordt de Algemene Ledenvergadering altijd in april gehouden, maar dit was net als in 2020
opnieuw vanwege de coronamaatregelen niet live mogelijk. Er is in maart met de leden wel een
online begrotingsbespreking gehouden, waarin het bestuur de plannen met de leden heeft kunnen
delen. Op basis daarvan zijn de uitgaven in de daaropvolgende maanden gebaseerd. De ALV vond op
6 oktober plaats voordat de derde lock down in twee jaar tijd werd afgekondigd. Er waren naast het
bestuur negen leden aanwezig. Bas Hofstee werd bij acclamatie herbenoemd als penningmeester
voor een vierde termijn. Zie verder het separate verslag van deze vergadering.

5. Activiteiten in 2021
5a.Bijeenkomsten
Inmiddels was er in 2020 al ervaring opgedaan hoe om te gaan met de beperkingen door de
coronamaatregelen. Gedurende de maanden waarin deze beperkingen van kracht waren, werden er
meer buurtkantines in de buitenlucht georganiseerd om elkaar in ieder geval te kunnen ontmoeten
en werden een aantal geplande onderwerpen uitgesteld. De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
werd bijvoorbeeld een afhaallunch in de buitenlucht. Het onderwerp om een communicatieplan op
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te stellen, waarbij de voorkeur uitging naar een live bijeenkomst, werd talloze keren uitgesteld. De
eerste keer stond dit onderwerp al gepland voor maart 2020, maar dit onderwerp kon uiteindelijk
pas in november 2021 tijdens een live bijeenkomst besproken worden. Vrijwel alle genoemde
activiteiten werden door de leden zelf begeleid.
In januari, februari, april en september zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd.
Maart: de begrotingsbespreking werd online gehouden. Er waren naast het bestuur zes leden
aanwezig.
Mei: Een workshop over systemisch werken in organisaties, werd online gehouden. Aan deze
professionele en levendige bijeenkomst waren naast Ellen de Jong als de workshopleider acht leden
die deelnamen.
Juni: via Virtual Reality zijn er inmiddels allerlei andere mogelijkheden ontwikkeld om digitaal te
vergaderen. In een Leids bedrijf maakten we kennis met deze nieuwe mogelijkheden. Er waren
dertien leden aanwezig.
Juli: na alle coronabeperkingen werd de eerste helft van 2021 afgesloten met een etentje in Brasserie
Buitenhuis, waar dertien leden van hebben genoten.
Oktober: De ALV werd live gehouden. Zie verder punt 4.
November: eindelijk kon de opzet van een communicatieplan met elkaar worden besproken onder
leiding van Annette Mol. Er werden nieuwe uitgangspunten voor de OVBD gekozen:
De OVBD is er voor ondernemers in de wijk die elkaar willen leren kennen en elkaar willen inspireren
op zakelijk gebied. Die hun ondernemerschap in de breedste zin van het woord willen ontwikkelen. In
een veilige omgeving en tijdens gezellige bijeenkomsten.
Op basis hiervan kan in het volgende jaar een start gemaakt worden met een nieuwe huisstijl,
waaronder het bouwen van een website. Ook werd tijdens deze bijeenkomst het eerder gelanceerde
idee om masterclasses te organiseren nieuw leven ingeblazen: dit zou tevens een manier kunnen zijn
om nieuwe leden aan te trekken.
Naast de workshopleider waren er elf leden aanwezig, waarvan een lid digitaal.
December: Peter van der Geer sloot het jaar af met een workshop ‘Hoe vang ik een rat?’, waarbij
twaalf leden aanwezig waren.
5b.Buurtkantines/werkpauzes
Het doel van de buurtkantines of werkpauzes is het verstevigen van de ondernemersrelaties binnen
de OVBD door de leden een gezamenlijke werkpauze te bieden. Ieder lid heeft de gelegenheid om
gastheer of -vrouw te zijn. Simone Rosier is de creatieve organisator van de buurtkantines. Vanwege
corona zijn er in 2021 relatief veel buurtkantines gehouden om elkaar te kunnen blijven ontmoeten:
Februari: de eerste keer om elkaar weer te ontmoeten werd bij LAB071 georganiseerd, het duurzame
restaurant in ons district dat met biologische producten werkt. De afhaallunch werd bezocht door
veertien leden. Daarnaast gaf Tatiana Mallee een online yogales voor vier leden.
Maart: in deze door coronamaatregelen beperkte maand werden maar liefst vier buurtkantines
georganiseerd: een online kookworkshop door Henriëtte van Rijn (vier leden), opnieuw een yogales
door Tatiana Mallee (twee leden), een koffieontmoeting bij Het Beleg van Oegstgeest, een
lunchroom in ons district (acht leden), en het afhalen van een bloemetje bij Kanbiers Dochter met
een drankje door Simone Rosier (zestien leden).
April: opnieuw een yogales door Tatiana Mallee (een lid) en later in de maand een koffie met
taartmoment bij LAB071 (acht leden).
Mei: opnieuw een afhaallunch bij LAB071 en er werd vooraf gesport in het nieuw aangelegde park
(negen leden)
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Juni: theesommelier Linda Sloterdijk en chocolatier Anneloes van der Meusen zorgden in hun tuin
voor een kennismaking met bijzondere theesoorten met zelfgemaakte chocolades (11 leden).
Augustus: er werd afscheid genomen van Jan Zijlstra en Wim Reinders, die hun huis openstelden
voor zeven leden met heerlijke happen en dranken, omdat zij hun Bed & Breakfast stopten. Die dag
hielden zij ook hun ‘garage sail’.
Oktober: Opnieuw een koffie en taartmoment bij LAB071.
November: Dorien Trommel organiseerde deze maand twee keer een online ontmoetingsmoment:
‘wakker worden met een work out’ en ‘yoga fusion’.

6. Externe contacten
6a.Bedrijvig Leiden/Ondernemend Leiden
De samenwerking van de OVBD met andere bedrijventerreinen werd ook in 2021 gecontinueerd in
Bedrijvig Leiden, dat weer onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Ondernemend
Leiden. De OVBD is enigszins een vreemde eend in de bijt, omdat onze vereniging vooral leden heeft
die als zzp’er hun eigen bedrijf hebben. Dit in tegenstelling tot de andere ondernemersverenigingen
en bedrijventerreinen. Niettemin blijft het waardevol om aangesloten te zijn bij het regionale
netwerk van ondernemers.
Gedurende de pandemie in 2020 werd door Ondernemend Leiden en de gemeente het Leids
Stimuleringsfonds in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren innovatieve plannen in te
dienen om de economische bedrijvigheid in Leiden te stimuleren. Ook de OVBD heeft toen haar
financiële steentje (€ 20.500,-) bijgedragen. Dit bedrag zou wellicht opnieuw gedoneerd worden in
2021, maar tijdens de ALV in oktober 2021 waren een aantal leden niet overtuigd van het nut van de
toegekende subsidies. Er is toen afgesproken dat zij nadere informatie over de resultaten van het
Leids Stimuleringsfonds zouden inwinnen, voordat hierover een besluit genomen kan worden. Een
evaluatiebijeenkomst van het Leids Stimuleringsfonds zal plaatsvinden op 11 januari 2022.
Voor het stationsgebied, grenzend aan het Boerhaavedistrict, werd in samenspraak met direct
betrokkenen; ondernemers, bewoners, LUMC, universiteit Leiden e.a. een nieuwe gebiedsvisie
gerealiseerd, waaraan ook de OVBD deel heeft genomen. Ondernemend Leiden richtte vervolgens
het zogenoemde Structureel Overleg op dat elk kwartaal wordt gehouden om met de projectleider
van het Stationsgebied, wethouder Fleur Spijker en gemeentelijke ambtenaren de ontwikkelingen te
volgen en de belangen van de ondernemers in het gebied te kunnen bespreken. Ook hier is een
afvaardiging van de OVBD bij aanwezig.
Via Bedrijvig Leiden hebben de leden van de OVBD de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij
Chainels, het digitale informatieplatform van Ondernemend Leiden, waardoor alle relevante
informatie voor ondernemers in Leiden direct beschikbaar is.

Handtekeningen
d.d. 20 april 2022

_____________________________________________________________________________
Tatiana Mallee, voorzitter

Simone Rosier, secretaris

Bas Hofstee, penningmeester
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