
Woensdag 20 november 2013 
 

           

Notulen Algemene Ledenvergadering WSV De Hoven  

 

Aanwezig Carolien van Traa (kandidaat voorzitter/notulist), Pania Walsh (penningmeester), 

Gustav Egbring (clusterhoofd facilitair), Saskia Klein Velderman (aftredend 

clusterhoofd Jeugd & Jongeren), Agnes Huidink (kandidaat Jeugd & Jongeren), 

Marten Groen (kandidaat bestuurslid), Robert Nijman, Tinie Velner, Houkje Hiddema, 

Raghild Grootjes en Eddy Grootjen 

Afwezig  m.k. Willem Janssen (secretaris), z.k. Susanne Rondeel (kandidaat bestuurslid) 

Datum  24 april 2013 

 

1. Opening 

Waarnemend voorzitter Carolien van Traa opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Ingekomen post voor deze vergadering 

Er zijn geen stukken te bespreken voor deze ALV. 

 

3. Mededelingen  

 Er wordt druk nagedacht over de herinrichting van het Hovenhuus. Er is gestart met  

een brainstormsessie, plannen worden nu verder uitgewerkt. 

 Het bestuur is van plan het sleutelbeleid aan te passen. De voor- en zijdeur zullen 

worden voorzien van een nieuw slot en er zal goed worden bijgehouden wie de 

beschikking over een sleutel hebben. Het overzicht is nu niet duidelijk. 

 Er zijn twee nieuwe werkgroepen: darten en Kleine Sjef (kinderkookworkshops). 

Dartwerkgroep heeft de borden aangeschaft. 

 15 juni as komt de nieuwe picknicktafel. Op 21 juni is de officiële opening.  

 De GGD stopt met haar dienstverlening in het Hovenhuus, dit  gaat ons €5000 per 

jaar aan inkomsten schelen. 

 Op 28 juni is de volgende vrijwilligersavond. 

 Marten wordt de nieuwe coördinator van het barteam (door de week en 

vrijdagavond). 

 Voor de werkgroep Jeugd & Jongeren zijn er hard nieuwe vrijwilligers nodig. 

 Riet gaat eind van dit jaar met pensioen, bestuur is bezig met haar opvolging. 

 

4. Notulen ALV d.d. 21 november 2012 

 Pag. 1 Gustav vraag na of het bodemonderzoek al gestart is. 

 Pag. 2 De meidengroep (groep 6) is nu gestart.  
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 Pag. 2 Carolien’s naam mist bij de kop bestuur. 

 

5. Samenstelling bestuur 

 Carolien is gekozen tot voorzitter, zij zal de vacature vanaf heden vervullen.  

 Vacature sport en spel blijft. 

 Saskia treedt af. Zij wordt heel hartelijk bedankt voor alles wat zij vele jaren voor de 

WSV gedaan heeft en dan in het bijzonder voor de werkgroep Jeugd & Jongeren. 

 Agnes vervult de vacature van clusterhoofd Jeugd & Jongeren.  

 Susanne treedt toe als algemeen bestuurslid. 

 Marten wordt aangesteld als algemeen bestuurslid. 

 

6. Jaarrekening 2013 

 Pania deelt kopieën uit van de jaarrekening en geeft een toelichting. 

 Speel-o-theek is gestopt, subsidie die voor dit jaar al gegeven was hoeven we niet 

terug te betalen. 

 Subsidie provincie Overijssel is verjaard, hoeven we ws. niet terug te betalen. 

 ALV stemt ermee in dat de positieve gelden van de speel-o-theek overgaan in de 

herinrichting Hovenhuus.  

 Saldo’s die opvallen: huttenkamp en kosten/inkomsten Jeugd. 

 Judo draait ieder jaar verlies, jazz ieder jaar winst. 

 Druk- en kopieerwerk groot verschil, waarschijnlijk onder administratiekosten 

geboekt. 

 We hebben dit jaar iets meer subsidie gekregen. 

 We hebben meer geld gereserveerd voor vervanging toestellen. 

 Consultatiebureau stopt door een reorganisatie op de Hoven, dit scheelt veel 

inkomsten. Wellicht in de toekomst nog een soort inloopspreekuur starten. 

 Ophaal oud papier loopt nog steeds terug. 

 Nettoresultaat is inclusief geld Raster. Facturering Raster per kwartaal omdat ze nu 

vrij laat waren met betalen. Alien Siero pakt dit op. 

 10.000 euro voorziening herinrichting Hovenhuus, vergadering gaat akkoord. 

 Eigen vermogen verdelen over aantal reserveringen, bijvoorbeeld kunstgrasveld, 

herinrichting. Eventueel voorziening voor beheer boeken. 

 

7. Beleid cadeaus bij afscheid, huwelijksjubilea e.d. voor vrijwilligers 

Hier zal beleid op worden gemaakt, dit is nog niet gereed. 

 

8. Verhoging barprijzen 

Barprijzen zijn al verhoogd, munten worden 2 euro. 

 

9. Beantwoorden ingediende vragen 

Er worden geen vragen ingediend. 

 

10. Rondvraag en sluiting ALV 

Geen van de aanwezigen heeft iets voor de rondvraag, Carolien sluit de de ALV.  


