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Datum  : 23 november 2011 
 
1. Opening 

Marten opent om 20.35 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Ter gelegenheid van het aftreden van 
Marten wordt er eerst een taart ‘Bedankt’ overhandigd. Onder het genot van een kopje koffie en een stuk taart 
bedankt Marten de aanwezigen. De agenda wordt iets aangepast. Punt 5 ‘Samenstelling bestuur’ zal pas voor 
de rondvraag behandeld worden. 
 

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

3. Mededelingen 
• Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Dinie Grootoonk. 
• Debby Vos, onze judolerares is bevallen van zoon Tycho. 
• De Speel-o-theek gaat aan het einde van dit seizoen stoppen. Het stoppen heeft niet te maken met  financiën 

of vrijwilligers, maar met het feit dat de uitleen de laatste jaren enorm is teruggelopen. Het loopt niet meer. 
• Het Activiteitenverslag 2010/2011 is weer opgestuurd naar de Gemeente. Het verslag is inmiddels ook in te 

zien via de website. Een exemplaar ligt ter inzage bij de folderhouder. 
• Extra subsidie van de Gemeente voor speeltuinen; elke speeltuinvereniging zal €20.000 tot €25.000 krijgen. 

Daarnaast zal er €100.000 uitgetrokken worden om bij verenigingen gaten te vullen. Het is nog niet duidelijk 
wanneer het geld werkelijk naar de verenigingen gaat. 

• Een aantal voorzieningen zijn getroffen m.b.t. energiebesparingen: (duurzame) verlichting (met sensor), 
vervanging ketel, mechanische ventilatie niet meer continu aan.  

• Omdat er een achterstand is met de klussenlijst, wordt er bekeken of het een en ander uitbesteed kan 
worden. 

• De Breakdance is een enorm succes, er is zelfs een wachtlijst.  
• Voor de Maatschappelijk stage is er wederom een scholier die stage komt lopen. 
• Er is gekozen om verantwoorde traktaties bij activiteiten te verstrekken en verantwoord snoep in het 

assortiment van de bar te doen. Het assortiment komt te bestaan uit snoep zonder geur-, kleur- en 
smaakstoffen. 

• Voor het organiseren van het Huttenkamp is het toch nog gelukt om opvolgers te vinden.  
• De Moeder/dochter activiteit onder leiding van Raster is zeer goed bevallen. De bijdrage van de deelnemers 

voor deze pilot bedroeg €10. Na de zomer wordt bekeken of er een vervolg komt. 
• Als wijk hebben we de finale van het Leukste dorp van Overijssel net niet bereikt. Wel waren we de enige wijk 

van Overijssel die overbleef. 
• Op zaterdagmiddag 26 november zal er vanaf 13.00 uur een grote schoonmaak worden gehouden in het 

Hovenhuus.  
• Het Boerenkoolfeest zal dit seizoen gehouden worden op zaterdag 7 januari. 
 
4. Notulen ALV d.d. 25 mei 2011  

• De notulen worden doorgenomen.  
• De besproken versie van de financiële jaarrekening in de vorige ALV betrof een conceptversie. De 

definitieve versie hebben we laten controleren door een boekhouder. Hiermee is de kascontrole komen te 
vervallen. Op basis van de controle zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd die betrekking hadden 
op de posten eigen vermogen en voorzieningen. Een aantal exemplaren, voorzien van de stempel van de 
boekhouder, zijn vandaag ter inzage aanwezig. Indien er geen bezwaren zijn, dan wordt daarmee de 
financiële jaarrekening vastgesteld. 

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

• Er zijn een aantal wijzigingen te melden. Zoals duidelijk is geworden legt Marten tijdens deze ALV zijn 
functie als voorzitter neer. Daartegenover staat dat twee nieuwe bestuursleden zich hebben aangediend. 
Na een aantal jaar zonder penningmeester te hebben gefunctioneerd, heeft Pania Walsh zich aangemeld 
om deze functie te gaan vervullen. Daarnaast heeft Carolien van Traa zich aangemeld als algemeen 
bestuurslid. Beide kandidaten worden gekozen en welkom geheten. 
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• 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 

• Marten neemt vervolgens het woord en licht zijn aftreden toe. Hij blijft wel betrokken bij het bestuur, maar 
niet in de hoedanigheid als voorzitter. Marten bedankt de aanwezigen voor de opkomst en de steun die 
hij heeft ontvangen van eenieder. 

• Namens het bestuur volgt een dankwoord richting Marten voor alles wat hij heeft gedaan voor de WSV. 
Als blijk van dank wordt een cadeau overhandigd. 

 
6. Begroting 2012  

• De te bespreken versie is ook de versie die naar de Gemeente is verstuurd (voor 1 oktober).  
• De begroting wordt doorgenomen: 

o Oud papier onder bijzondere baten; de subsidie verdubbeling zal meegenomen worden in de 
nieuwe begroting. 

o De verhuur van de grote zaal aan Raster heeft extra schoonmaakkosten met zich meegebracht. 
Het begrote bedrag voor de schoonmaak zal verhoogd moeten worden.  

o Het kopieerapparaat zal vervangen worden. Dit zal in de begroting meegenomen worden. 
o De kosten voor de website (hosting) bedraagt circa €100. 
o Op pagina 4 staan de activiteiten van de werkgroepen. De getallen zijn gebaseerd op de gegevens 

van de afgelopen jaren, maar zullen in het vervolg vanuit de werkgroepen gevuld moeten gaan 
worden. 

o Ab Renssen geeft aan dat de ouderensoos stopt per 1 januari. Het is spijtig dat het stopt. De 
afgelopen bijeenkomst voor de wijk op 17 november is nog wel bezocht door 50 man, maar bij de 
reguliere bijeenkomsten neemt de deelname af. Op de vraag of er nog de mogelijkheid is om vanuit 
het bestuur te ondersteunen wordt nee geantwoord. Vanuit de wijkaanpak zal nog wel 
ondersteuning komen voor het organiseren van bijeenkomsten. Het bestuur heeft het 
ouderenbeleid wel op de actiepuntenlijst staan, maar ontbreekt het aan mankracht om dit punt op te 
pakken. Als bestuur kunnen we wel faciliteren.   

o De SOT zal geen speelgoed meer aanschaffen. Er zal rekening mee gehouden worden dat het 
hiervoor verkregen subsidiebedrag aan de Gemeente terugbetaald moet worden. Verder is er nog 
geen pasklaar antwoord wat te doen met het speelgoed. 

• Op basis van de input van de ALV en de werkgroepen zal het financiële beleid sluitend gemaakt worden. 
 
7. Beantwoorden ingediende vragen n.a.v. voorgaande agendapunten 

• Er zijn geen vragen ingediend. 
 
8. Rondvraag en sluiting van de ALV 

• Bij de mededelingen is er melding gemaakt over het snoepbeleid. Is er ook gecommuniceerd om het 
aantal traktaties terug te dringen? Dit lijkt namelijk niet veranderd te zijn. Vanuit de werkgroep jazz wordt 
gereageerd dat er tijdens het afgelopen kamp over gepraat is. Binnen de groep zijn er echter 
meningsverschillen. De werkgroep heeft het onderwerp verschoven naar de vergadering van december. 
Aangegeven wordt om mee te nemen om de traktaties helemaal af te schaffen. Wat is het beleid van het 
bestuur hierin? Het bestuur heeft het alleen gecommuniceerd richting de werkgroepen en het daar 
neergelegd. Het bestuur heeft niet een definitief standpunt ingenomen, maar verbiedt het vooralsnog niet. 
Er is tijd voor nodig om de werkgroepen naar alternatieven te laten zoeken. 

 
 
Er zijn geen vragen en opmerkingen meer, de vergadering wordt gesloten om 21.30 uur. 


