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Notulen Algemene Ledenvergadering WSV De Hoven  

 

Aanwezig Carolien van Traa (voorzitter), Pania Walsh (penningmeester), Agnes Huidink 

(clusterhoofd Jeugd & Jongeren), Marten Groen ( bestuurslid), Willem Janssen 

(secretaris), Ton Geldermans en Erwin Wolferink 

Afwezig  m.k. Gustav Egbring (clusterhoofd facilitair) 

Datum  20 november 2013 

 

1. Opening 

Voorzitter Carolien van Traa opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen  

 Aderie Schoep is begin november begonnen als nieuwe beheerder van het Hovenhuus 

 Riet heeft morgen 21-11 haar laatste werkdag 

 In juni is de nieuwe picknicktafel XXL in gebruik genomen. De tafel is door drie handige 

wijkbewoners in elkaar gezet en betaald met subsidie van de wijkaanpak 

 In de Jilliebar is nieuwe verwarming geplaatst en beschikt sinds vandaag over WiFi 

 Het huttenkamp was met 118 deelnemers ook dit jaar weer een succes. We zoeken nog 

vrijwilligers voor de organisatie van volgend jaar. (anders geen huttenkamp in 2014) 

 Er is overlast door vervelende jeugd. Hier wordt o.a. door Wim Sneller aandacht aan besteed 

 Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het Hovenhuus 2020. Hiervoor krijgen we 

ondersteuning van enkele studenten. Voor de plannen is al subsidie van o.a. gemeente en 

ING binnen. De plannen worden verder toegelicht 

 De boerenkoolavond voor de vrijwilligers is op 4 januari 2014 

 De Jilliebar zal een andere naam gaan krijgen, omdat de huidige naam niet bij iedereen een 

positief gevoel geeft. 

 

 

3. Notulen ALV d.d. 23 april 2013 

 De Sleutels van het Hovenhuus zijn aangepast en het nieuwe sleutelbeleid is 

ingevoerd 

 De kooklessen van de Kleine Sjef lopen goed, zijn voor het hele seizen volgeboekt. 

 Punt 8 munten €2,- Dit blijkt niet bij iedere activiteit zo te zijn. De afspraak is nu dat 

bij iedere activiteit de munten €1,50 kosten 

 De opbrengst van het Oud Paper zal nog verder teruglopen omdat de hovenschool 

tegenwoordig zelf haar papier inzamelt. 
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4. Samenstelling bestuur 

 Gustav blijft voorlopig toch nog aan als clusterhoofd facilitair, omdat Suzanne 

rondeel i.v.m.  verhuizing het bestuur heeft verlaten en i.v.m. de komst van Aderie 

Schoep. 

 

5. Begroting 2014 

 Pania ligt de begroting toe 

 Het grot verschil in de begroting is komt omdat Aderie twee maal zo duur is als Riet 

 De kosten voor het onderhoud aan het speelveld zijn minder geworden (nu Deventer 

GroenBedrijf) 

 Kosten voor Water en energie zijn minder geworden (minder verbruik en andere 

energieleverancier) 

 Er is geen aanvraag meer voor de Speel-o-Theek 

 Vakantiekamp Deventer Speeltuinvereniging is verdwenen van de begroting 

 De Judo-afdeling is heel klein. Nu nog 14 leden. In januari/februari neemt het 

bestuur mogelijk het besluit te stoppen met de Judo 

  

6. Stand van zaken herinrichting Hovenhuus 

Dit is bij de mededelingen reeds besproken 

 

7. Rondvraag en sluiting ALV 

Door de wederom erg lage opkomst bij de ALV rijst de vraag of eenmaal per jaar een ALV 

houden niet genoeg is. Hiervoor moeten waarschijnlijk de statuten van de vereniging worden 

aangepast. Marten en Ton willen zich hierover gaan buigen. Dit kunnen we de volgende ALV 

dan bespreken. 

Carolien sluit om 21.05 uur de ALV.  


