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Aanwezig : Carolien van Traa (waarnemend voorzitter), Robert Nijman (secretaris), Gustav Egbring 
(clusterhoofd facilitair), Saskia Klein Velderman (clusterhoofd jeugd&jongeren), Wim 
Janssen (bestuurslid), Susanne Rondeel, Agnes Huidink, Albert Pieters, Raghild en Eddy 
Grootjen,  

 

Afgemeld : Nvt 
 

Datum  : 21 november 2012 
 
1. Opening 

Waarnemend voorzitter Carolien opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Ingekomen post voor deze vergadering 

 Er zijn geen stukken te bespreken voor deze ALV. 
 

3. Mededelingen 

 Jaarrekening 2011: de besproken jaarrekening in de vorige ALV was een concept. Ondertussen 
heeft de boekhouder er naar gekeken, er zijn een aantal aanpassingen gedaan en is daarna 
door de boekhouder goedgekeurd. De gemeente heeft het 1 oktober ontvangen en 
goedgekeurd, i.c.m. het activiteitenverslag. Om het helemaal netjes af te ronden is de definitieve 
jaarrekening (voorzien van stempel boekhouder) aanwezig ter inzage. Pania ligt de jaarrekening 
toe; er is een positief resultaat, dit is gereserveerd voor toekomstige aanpassingen aan het 
Hovenhuus. 

 Riet; is inmiddels weer fulltime beschikbaar. Hierdoor waren de diensten van Peer Baelemans 
niet meer nodig. Als blijk van dank heeft hij namens de WSV bloemen ontvangen. 

 HovenHier; nieuwe opzet. Prachtig ontwerp. Onze dank gaat uit naar de werkgroep. 

 Speeltuin; zoals iedereen waarschijnlijk al heeft gezien en gehoord heeft de WSV een prachtig 
nieuw speeltoestel. In plaats van het kasteel staat er nu het Klauterwoud. Het speeltoestel zal 
bekostigd worden met extra geld (€30.000) van de Gemeente. 

 Statenvolleybal (nav de notulen ALV); de stratenvolleybal gaat eerst zelf evalueren alvorens een 
gesprek te hebben met het bestuur. De werkgroep was al uitgenodigd om aan het begin van het 
nieuwe seizoen aan te schuiven bij een bestuursvergadering. Tijdens de stratenvolleybal was 
het niet helemaal gelukt om de alcoholverkoop uit te stellen tot 15.00 uur. Om 13.30 uur werd er 
al gestart. Al met al was de sfeer goed, zelfs beter dan afgelopen jaar. In en rond het veld werd 
er geen bier gedronken. Het verbieden van verkoop van alcoholische dranken voor 15.00 uur 
dienen we breed te trekken voor alle activiteiten van de WSV. 

 Energie belasting; deze is wederom ingediend en goedgekeurd. We ontvangen ca. €700-800 
retour. 

 Vernieling Hovenhuus; in de zomervakantie is al het daklood gestolen. De kosten voor herstel 
bedragen ruim €2000,- 

 Luchtbehandeling sportzaal; Steenbruggen heeft een offerte uitgebracht voor het verbeteren 
van de luchtklimaat en luchtcirculatie van de sportzaal. De kosten bedragen ruim €5.000 

 Huttenkamp was wederom een groot succes. Zorgelijk was het gedrag van de houding van de 
kinderen (ongeorganiseerd zooitje). Na de evaluatie moeten we als bestuur wellicht een reactie 
de deur doen uitgaan richting de ouders. Misschien moet het blijvend geschrapt worden of 
moeten we kijken naar het aantal dagen. 

 Bodemonderzoek; de gemeente laat binnen alle speeltuinen een bodemonderzoek uitvoeren 
naar verontreinigingen. 
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 Pag. 1 : Meidengroep gaat weer van start. Mogelijk komt er ook in de Jilliebar een meidengroep 
voor de wat oudere leeftijdsgroep. Om ook meer jongens binnen te krijgen start er ook een 
project voor hen. Er is een nieuwe projectleider voor (heel) 2013. 

 Pag 2 : Het versturen van de uitnodiging voor deze ALV via de mail is nog niet mogelijk 
geweest. 

 Pag. 3 : Er wordt opgemerkt dat het verstandig is ook de vrijwilligers achter de bar mee te 
nemen in de evaluatie van het statenvolleybaltoernooi. 

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

 Er is nog altijd geen voorzitter gevonden. Op papier is dit nu Carolien van Traa. Er moet nog wel 
een voorzitter gevonden worden. 

 Robert Nijman stopt bij deze als secretaris van de WSV. We bedanken hem hartelijk =voor alles 
wat hij voor de WSV heeft betekend. Op een later tijdstip zal hem nog een cadeau overhandigd 
worden. 

 Wim Janssen neemt de taken van secretaris bij deze over. 

 Saskia stopt bij de volgend ALV als clusterhoofd. 

 Agnes Huidink wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid 

 De komende tijd gaan we kijken hoe we de taken van het bestuur in kunnen vullen, mogelijk 
gevolg daarvan kan zijn dat we de statuten moeten herzien. 

 De samenstelling is nu als volgt.  
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter    Vacature 
Secretaris    Wim Janssen 
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    Agnes Huidink 

 
 

6. Begroting 2013  

 Pania ligt de begroting toe. 

 In 2011 is er €26.588 aan subsidie ontvangen, in 2012 is er €25.000 subsidie ontvangen. 
Hierop is de begroting aangepast. Verder is de begroting ongeveer gelijk aan die van vorig 
jaar, er zijn weinig verschillen. 

 Een verschil is wel dat er nu geen speel-o-theek meer is 

 Activiteiten werkgroepen is €5000 hoger, dit komt omdat er nu een werkgroep fluitorkest is. 
Uitgaven zijn daardoor ook hoger (wel kostendekkend). 

 
De vraag wordt gesteld wanneer de werkgroepen hun begroting moeten indienen?  

 De werkgroepen krijgen aan het eind van het seizoen (voor de zomervakantie) die vraag 
gesteld voor het seizoen 2013/2014. In maart/april zal hierover al een mail worden gestuurd 
naar de werkgroepen. 

 
 
7. Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 Eddy Grootjen; is het akkoord om in verband met het schoonmaken nog maar 1 x per weekend 
een zaal te verhuren. Het bestuur kan zich hierin vinden. Tevens wordt afgesproken dat naar 
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aanleiding van wat communicatieonduidelijkheden Eddy via Gustav net het bestuur zal 
communiceren. 

 Albert Pieters; Voor het darttoernooi worden nu dartbanen gehuurd, kunnen deze ook worden 
aangeschaft? Albert overweegt ook de dartactiviteiten uit te breiden. Het huren van dartbanen 
kost €60 tot €100, zijn inschatting voor de aanschaf van 8 banen is €400 a €500. Afgesproken 
wordt dat Albert een goede begroting maakt en deze bij het bestuur indient. 

 Dit jaar zal het darttoernooi over 2 dagen worden verdeeld, 1 avond voor de jeugd en 1 voor de 
volwassenen. 

 
 

 
 
 
Er zijn geen vragen en opmerkingen meer, Carolien sluit de vergadering om 21.35 uur. 


