
Woensdag 19 november 2014 

           
Notulen Algemene Ledenvergadering WSV De Hoven  
 

Aanwezig Marten Groen (waarnemend voorzitter), Pania Walsh (penningmeester), Gustav 

Egbring ( clusterhoofd facilitair), Willem Janssen (secretaris), Ton Geldermans, 

Erwin Wolferink, Houkje Hidema, Robert Nijman, Ab Renssen, Alien Siero. 

Afwezig  m.k. Carolien van Traa (voorzitter) Ellen van den Berg en Agnes Huidink 

Datum  19 november 2014 

 

1. Opening 

In verband met de afwezigheid  van voorzitter Carolien van Traa, zal Marten Groen 

deze vergadering voorzitten. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen  

 Samenwerking met de Deventer Vrijwilligerscentrale. Er heeft een oriënterend gesprek 

plaatsgevonden over de mogelijkheden die zij ons kunnen bieden; Ze zullen ons gaan 

ondersteunen bij het verder uitwerken van het vrijwilligersbeleid. 

 Doorstart Judo door sportschool Tijssen. Er doen nu zo’n 1 kinderen mee. Tijssen 

huurt de sportzaal, de kinderen betalen contributie aan hen. 

 Happen op de Hoven succesvol gestart, steeds een groep van zo’n 25 pewrsonen. 3 

gangen maaltijd voor 7,50 euro incl. drankje. Gestart met kleine subsidie van de 

Wijkaanpak, nu zelfvoorzienend. Gaat samen met Kleine Sjef de kookwerkgroep 

vormen. 

 Gemeente Deventer gaat fors bezuinigen op subsidie aan de speeltuinen. Gesprek 

gehad met gemeenteambtenaar, gebruik gemaakt van spreekrecht bij inloop 

gemeenteraad; kan groet consequenties hebben voor ons. Bv bekostiging beheerder. 

Gemeente duidelijk gemaakt dat dit niet strookt met openhouden wijkwinkel, 

bibliotheekfunctie, wijkfunctie, enz. Ook nog bij wethouder en burgemeester dit 

benadrukt tijdens opening en paar weken ervoor bij bezoek van wijkaanpakteam 

waarbij ook gemeenteraadsleden aanwezig waren. We gaan binnenkort ook met een 

aantal andere buurtverenigingen om tafel om te kijken hoe we ons samen kunnen 

opstellen richting gemeente. 

 Huttenkamp succesvol verlopen, dit jaar een dag korter, daardoor minder gedoe op de 

donderdagmiddag. Er hebben dit jaar 100 kinderen meegedaan 

 Jilliebar is omgedoopt in Colorgate; nieuwe look samen met groep meiden van 14/15 

jaar. Raster gaat ook nieuwe activiteiten aanbieden voor bv groep 8, zodat zij de 

verbinding met deze kinderen ook kunnen houden als ze straks op het voortgezet 

onderwijs zitten. Huidige groep 8 is actieve groep die vaak met 0 kinderen meedoen 

aan activiteiten, mooi om ze binnen het Hovenhuus t kunnen houden. 

 

3. Notulen ALV d.d. 16 april 2014 
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 Er zijn geen opmerkingen 

Bij deze zijn de notulen vastgesteld. 

 

4. Begroting 015 

 Pania ligt de begroting toe 

 Er zijn een aantal grote verschillen, dit is te verklaren door het stoppen van de 

Judo. De start van Happen in de Hoven en de Kleine Sjef. Daarnaast is de 

huidige beheerder duurder. 

 N.a.v. het punt ouderenactiviteiten; hier is niks voor begroot. De vraag wordt 

gesteld waarom er geen ouderenactiviteiten worden georganiseerd. Er is 

weinig contact met de ouderen en geen capaciteit binnen het bestuur om iets te 

organiseren. Eigenlijk zou er een werkgroep ouderenact. moeten komen. Maar 

daar moeten dan wel mensen deel van uit maken (ook vanuit de ouderen zelf). 

Happen in de Hoven is al wel een eerste aanzet. Er zal hiervoor een oproep in 

de Hovenhier komen. 

 Vraag: waarom zijn de reserveringskosten zo hoog? Voor (onvoorzien) 

onderhoud en als reservering voor bijvoorbeeld verbouwingen in de toekomst. 

Met het oog op de bezuinigingen van de gemeente is het wijs om voor 2016 

goed naar dit bedrag te kijken. 

Bij deze is de begroting vastgesteld. 

 

5. Samenstelling bestuur 

 Helaas stoppen Agnes en Pania met hun werk binnen het bestuur. Pania wordt 

hartelijk bedankt voor haar inzet. Agnes is niet aanwezig en ontvangt haar 

bedankje binnenkort thuis. 

 Marten Groen zal voorlopig de rol van penningmeester op zich nemen, tot er 

een nieuwe gevonden is. Houkje is vanuit A&F zijn contactpersoon. 

 Erwin Wolterink wordt voorgedragen als kandidaat voor de functie van 

algemeen bestuurslid. En met instemming van alle aanwezigen bij deze 

benoemd. 

 

 

6. Evaluatie herinrichting Hovenhuus 

 De uitbouw aan de zijkant van het gebouw gat niet door. Het kantoor bevind 

zich nu boven de entree. Dit scheelde €40.000 

 De tafels moeten nog vernieuwd worden 

 Over de wand tussen de grote zaal en de sportzaal wordt nog nagedacht 

 De inrichting wordt nog verder aangevuld 

 De oude speel0theek wordt nog aangepakt 

 Er moet nog wat schilderwerk in de sportzaal plaatsvinden. 

De vraag wordt gesteld of hier nog wel geld voor is? 

Er wordt nu uitgezocht welk geld nog binnen moet komen vanuit de diverse subsidies. Een 

deel van de subsidie komt pas binnen als het geld daadwerkelijk is/wordt uitgegeven. De 

werkgroep A&F geeft aan de begroting nooit gezien te hebben en maakt zich daarom nu wat 

zorgen over de uitgaven (en inkomsten). Na de uitleg is de werkgroep gerustgesteld. 

Andere opmerkingen 

 De stoelen zijn minder goed 

 Kan er een leuning komen langs de trap nar het kantoor (ja) 

 De fietsenrekken svp vastzetten 
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 Men is het er over eens dat het resultaat heel mooi is geworden. 

 

7. Verhuur ruimtes 

Bij incidentele verhuur zijn  de ruimtes  na afloop vaak vuil. Daarnaast gebruiken 

huurders steeds meer; bijv. de picknicktafel of het zelf laten komen van een 

snackwagen. 

Het idee is om de huur niet te verhogen met schoonmaakkosten (dan maken huurders 

helemaal niet meer schoon), maar om een borg in te stellen. 

Tevens worden de huurprijzen fors verhoogd. Met daarnaast dus de borgsom. De 

beheerder kan en rol spelen in  de verhuur gaan spelen. We gaan dit binnen het bestuur 

verder uitwerken. 

 

8. Rondvraag en sluiting ALV 

 Erwin; kunnen we binnen de WSV iets met Wajongers? Het probleem is dat je 

deze mensen geen goede begeleiding kan aanbieden.  

 

 


