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1. Opening 

Carolien opent als waarnemend voorzitter om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Ingekomen post voor deze vergadering 
• Er zijn geen stukken te bespreken voor deze ALV. 
 

3. Mededelingen 
• Ongeluk Riet: ze is een tijd uit de running geweest. Inmiddels is ze langzaam aan weer begonnen 

met werken. Haar vervanger Peer Baelemans blijft nog totdat Riet weer volledig kan werken. 
• A&F: Jan van de Hoek heeft aangegeven te stoppen met A&F. Voor advies is hij gewoon nog 

benaderbaar. Een dankwoord richting Jan. 
• Stoppen Speel-o-theek: vandaag was het afscheidsfeest. Dit is goed bezocht.  
• Avondvierdaagse: voor de 1e keer met een groep van ca. 30 kinderen van de WSV deelgenomen. 

De kinderen droegen een petje met het logo van de WSV. Op de laatste avond werd  ook nog een 
vlag van de WSV gedragen. Het was een groot succes. De verwachting is dat er volgend jaar 
meer deelnemers zullen zijn. 

• Vrijwilligersavond: gezellig, kleine groep (30 volw. en 30 kinderen), jammer van het verlies van het 
Nederlands elftal tegen de Denen. 

• Nieuwe opzet Hovenhier: begin oktober de eerste verschijnen. De Hovenhier zal 2x per jaar gaan 
verschijnen (ipv 4x per jaar), met inbegrip van een ½-jaars activiteitenkalender. Het 
activiteitenboekje komt hiermee ook te vervallen. De kosten zullen ongeveer gelijk blijven. 

• Subsidie gemeente Deventer; verlening en vaststelling subsidie WSV à €25.508 (vorig jaar 
€26.588). 

• Extra subsidie gemeente voor speeltuinen; elke speeltuinvereniging krijgt €30.000. Er is een 
toezegging dat het geld in het eerste kwartaal zou worden overgemaakt. Dit is nog niet gebeurd. 
De WSV zal dit geld aanwenden om het kasteel te vervangen. 

• WOZ beschikking 2012: waarde Hovenierstraat -1,1%, Leliestraat -5,3% en Jilliebar €35.000 0%. 
• Gemeente Deventer – nieuw evenementenbeleid: de evenementen worden naar risico’s 

ingedeeld. Binnen de WSV is dit met name van toepassing voor de werkgroepen Huttenkamp en 
Volleybal. 

• Sallcon Werktalent: prijsindexatie 2012 voor contract Riet à 3,5%. 
• Aanschaf nieuw kopieerapparaat: kosten ca. €2.000  incl. installatie. Onderhoud is €16/maand 

(incl.toner en een verbruik van 2000 kopieën/maand). Voor onze begroting/afschrijving zal een 
periode gehanteerd gaan worden tussen de 5-8 jaar. 

• Duurzame energie: de nieuwe ketels zijn inmiddels geplaatst. Hiermee hopen we verder aan 
energiebesparing te kunnen doen. Door de reeds genomen maatregelen is het gasverbruik van 
afgelopen jaar ten opzichte van het jaar daarvoor al met ca. 30% afgenomen. We hebben €820 
retour ontvangen. Als klant van Greenchoice hebben we inmiddels al 20m2 bos beschermt (10m2 
per jaar).  

• Raster is eenmalig gestart met de meidengroep van groep 8 voor een sessie van 10 
bijeenkomsten in het Hovenhuus. De kosten worden betaald uit het budget van Raster. Na groep 
8 hebben vervolgens ook nog groep 7 en groep 6 een sessie gehad. 

• Verhoging contributie jazz met €2,-: meer kosten in de vorm van meer gediplomeerde juffen. 
• Verhoging contributie zaalsporten met €2,-: reguliere verhoging. 
• Verhoging contributie judo met €3,50: dit is hoger om meer gelijk te trekken met andere sporten. 
• Prijzen consumpties: de bierprijs is door de leverancier verhoogd. Dit geeft nog geen noodzaak 

om de eigen prijs te verhogen.  
• Prijzen munten bij activiteiten: discussie over de prijs van één munt. Indien €1,-, dan gaat een 

frisdrankje €2,- kosten. De WSV zal hier duidelijke afspraken over moeten maken. 
• Nabetaling subsidie papier 2011: €2.734 (juni 2012) 
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4. Notulen ALV d.d. 23 november 2011  

• De notulen worden doorgenomen.  
• Verantwoord snoep: de lolly’s en de losse snoep zakjes zijn uit het assortiment. Daarnaast 

verkopen we verantwoord snoep van het merk Haribo. 
• Uitnodiging ALV: in verband met de nieuwe opzet van de Hovenhier is het wellicht handig om 

de uitnodiging per email te gaan versturen. Hiervoor is wel een volledig en actueel bestand van 
email adressen van de leden noodzakelijk. 

• Er zijn verder geen op- en aanmerkingen, waarmee de notulen worden vastgesteld.  
 
5. Samenstelling bestuur 

• De zoektocht naar een nieuwe voorzitter loopt nog steeds. Er zijn nog wel een aantal lijntjes 
naar mogelijke kandidaten. Marten ondersteunt op de achtergrond nog het bestuur. 

• Voor Robert als is dit het laatste seizoen. In de najaars-ALV zal hij aftreden.  
• Als nieuw bestuurslid heten we Wim Janssen welkom. Wim stelt zich even voor. Hij heeft al een 

aantal keer bij de bestuursvergaderingen gezeten.  
• De samenstelling is nu als volgt.  

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter    Vacature 
Secretaris    Robert Nijman 
Penningmeester   Pania Walsh 

 
Algemeen Bestuur (= dagelijks bestuur + clusterhoofden + algemene bestuursleden) 
Clusterhoofd Sport & Spel  Vacature 
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren Saskia Klein Velderman 
Clusterhoofd Facilitair  Gustav Egbring 
Bestuurslid    Carolien van Traa  
Bestuurslid    Wim Janssen 

• De taken van Clusterhoofd Sport & Spel worden door de andere leden waargenomen. 
 

6. Financieel jaarverslag 2011  
• De financiële jaarrekening van 2011 wordt doorgenomen. De te bespreken versie is nog 

concept omdat de boekhouder er nog niet naar gekeken heeft. Zoals bekend wordt er geen 
kascontrole meer uitgevoerd door de leden. 

• Uiterlijk 1 juli dient de jaarrekening ingediend te zijn bij de gemeente. Er zal uitstel worden 
aangevraagd. 

• Een dankwoord richting Pania met de ondersteuning van Jan v/d Hoek voor de jaarrekening.  
• Punten n.a.v. de jaarrekening: 

o Overige vaste aktiva (pag.2); daar staat nu nog de oude CV installatie vermeld. In die van 
volgend jaar zullen de nieuwe ketels worden opgenomen. 

o Nog te ontvangen gelden (pag.2); onduidelijkheid over de huurovereenkomst met GGD 
IJssel heeft geleid tot het laat ontvangen van de vergoeding. 

o Inkomsten verhuur (pag.4/5); de BSO heeft meer uren bij ons afgenomen + verhoging. 
o Speeltuin (pag.4/6): vorig jaar eenmalig hoge uitgaven door onderhoud veld en onderdeel 

natuurlijk spelen. 
o Verkopen bar (pag.4); er zijn afgelopen jaar minder activiteiten georganiseerd op de 

vrijdagavond, waardoor er ook minder inkomsten zijn.  
o Oud papier (pag.5); de inkomsten nemen iets af. Aangegeven wordt dat ook zichtbaar is 

de wijkbewoners ook vaker papier klaar zetten voor de gemeente. 
o Rentebaten (pag.5); uitzoeken of er ergens anders een hogere rente verkregen kan worden. 
o Onderhoud inrichting en inventaris (pag.6); toename kosten door noodverlichting/accu’s. 
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o ‘Bijdragen en contributies’ en ‘verzekeringen’; een aantal verzekeringen loopt via de 
NUSO, dit is aangezien als contributie. 

o Posters (pag.6); betreft eenmalige aanschaf in 2010 (werkelijke kosten zijn lager door 
subsidie van bijna de helft). 

o Overige kosten en inkomsten jeugd (pag.7); toename door Halloween activiteit. 
o Jazz-dance (pag.7); extra inkomsten door kaartverkoop voorsatelling. 
o Stratenvolleybal (pag.7); de lage inkomsten zitten in het boeken van de inkomsten op de 

verkoop bar (pag.4). Hierdoor is ook de verhouding inkopen/verkopen bar verschoven van 
ongeveer 1:2 naar 1:3.  

o Overzicht SOT (pag.8); er is contact geweest met de gemeente. De subsidie hoeft niet 
terug betaald te worden. Het restbedrag zal naar de reserves gaan. 

o De bestemming van het resultaat zal toegewezen worden aan de reservering voor 
herinrichting/verbouw bargedeelte.  

• Het bestuur zal samen met de boekhouder de jaarrekening afronden. In de najaars ALV zal de 
jaarrekening dan officieel vastgesteld moeten worden. 

 
7. Verhuurprijzen 2012-2013 

• De vaste huurders hebben elk jaar een structurele verhoging gekregen conform indexatie van 
ongeveer 1,5%. Voor de overige huurders is dit niet structureel geregeld. Het bestuur was dan 
ook van mening om dit recht te trekken. Hierover is intern al overleg geweest met A&F. Het 
voorstel wordt goedgekeurd om de incidentele verhuurprijzen eenmalig aanzienlijk te verhogen 
en vervolgens conform indexatie elk jaar aan te passen. Alle nieuwe vaste huurders zullen wel 
de prijzen krijgen op basis van de nieuwe uurtarieven. 

• De nieuwe contracten gaan nu de deur uit. Bij iedere huurder worden de voorwaarden 
meegestuurd. In overweging wordt genomen om een borg te laten betalen bij de incidentele 
losse huurders, omdat de ruimten niet altijd netjes worden achtergelaten. 

 
8. Beantwoorden ingediende vragen n.a.v. voorgaande agendapunten 

• Er is hier geen gebruik van gemaakt. 
 
9. Rondvraag en sluiting van de ALV 

• De stratenvolleybal heeft moeite met het regelen van vrijwilligers voor achter de bar. Er volgt 
een discussie. De stratenvolleybal heeft als werkgroep van de WSV zelf de verantwoordelijk om 
dit te organiseren. Een mogelijke optie is om elk deelnemende team 1 vrijwilliger te laten 
leveren voor een bepaalde tijdsduur voor achter de bar. In het uiterste geval zou ook een kleine 
vergoeding bespreekbaar zijn. Daarnaast wordt de zorg aangedragen dat de sfeer van de 
laatste stratenvolleybal niet goed was. In aanwezigheid van jeugd en jongeren werd er al zeer 
vroeg bier gedronken op het veld. Dit geeft geen goed voorbeeld. Voor dit jaar zou het zeker 
slecht zijn omdat er geen vergunning is. De werkgroep heeft dit te laat gerealiseerd waardoor 
het niet meer mogelijk was om het aan te vragen. Het bestuur besluit daarom dat er voor 15.00 
uur geen alcohol verkocht en gebruikt mag worden in en rondom de velden. Dit zal worden 
gecommuniceerd met de werkgroep. 

• De communicatie bij streetdance richting ouders en staf laat te wensen over. Het risico is dat er 
jeugd gaat weglopen. Er zal een vinger aan de pols gehouden worden.  

 
 
 
Er zijn geen vragen en opmerkingen meer, de vergadering wordt gesloten om 21.50 uur. 


