
Bestuursverslag 2019  In het overzicht met activiteiten staan de activiteiten die m.b.v. Stadslab zijn georganiseerd. Met als hoogtepunt de viering van het 10-jarig bestaan van Stadslab op  21 juni 2019! Tien jaren van een diversiteit aan projecten en creatieve bijdragen aan de stad werden gevierd met een prachtige jubileumbijeenkomst. In een tocht langs 10 plekken in de stad, met 10 partnerorganisaties kwamen alle thema’s waaraan Stadslaboranten samen werkten aan bod. De diversiteit aan vormen waarin dat gebeurde was een prachtige metafoor voor alles waar Stadslab die 10 jaren voor heeft gestaan. Stadslab dankt Fonds 1818 dat een bijzonder jubileumfeest mogelijk maakte en projectleider Gijsbert van Es, Stadslaborant van het eerste uur.   21 juni 2019 was ook het moment dat een bijna voltallig nieuw bestuur aantrad.  De bestuurssamenstelling d.d. 31-12-2019 was: Marieke Jas – voorzitter Dorien  Hooman – penningmeester Frans van den Broek – secretaris Willem ten Teije – inkomend penningmeester Malinda Clouder – algemeen bestuurslid Bart van der Geest – algemeen bestuurslid Hella van der Velden – algemeen bestuurslid.  Wat moeten de volgende 10 jaar Stadslab brengen? In de eerste 10 jaar was Stadslab HET Leidse kanaal voor het bevorderen van innovatie door burgerinitiatief en participatie. Maar inmiddels hebben Leidenaars daar geen Stadslab meer voor nodig. Kortom, Stadslab staat na 10 jaar voor de vraag zichzelf te innoveren. Blijft er behoefte aan een interdisciplinair lab om te komen tot bijzondere ideeen en projecten, zoals bijvoorbeeld Singelpark en Pecha Kucha? Waar zit voor de komende 10 jaar de innovatievraag? Met deze uitdagende vraag ging het nieuwe bestuur aan de slag.  Hoewel in 2019 nog niet zichtbaar, kwam er aan het eind van het jaar al weer een bijzonder project op de agenda. Stadslab besloot een rol te willen spelen in de toekomstige bestemming van het voormalige V&D-pand, midden in het Stadshart, waarvan duidelijk werd dat Hudson Bay dit begin 2020 zou gaan verlaten. Onder de noemer: “we willen de V&D weer terug, Voor & Door Leiden”  wierp Stadslab zich bij de huidige eigenaar op als partij om Leiden te mobiliseren voor een nieuw concept, een typisch Leidse invulling.   Daarnaast werd gesprek gevoerd met nieuwe belangrijke Leidse innovatoren, PLNT en het programma van universiteit en hogeschool “Leren met de stad”, om in gezamenlijkheid interdisciplinaire ontmoeting en debat te gaan stimuleren in 2020.   


