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Inleiding
Binnen de wijk De Hoven neemt de Wijk- en speeltuinvereniging (WSV) een centrale plaats in.
De vereniging is opgebouwd uit tal van werkgroepen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle
activiteiten voor jong en oud en het beheer van de speeltuin en het wijkgebouw ‘t Hovenhuus.
Dat de mensen in de wijk betrokken zijn met elkaar en met het milieu dat blijkt wel uit de taak- en
werkgroepen die afgelopen jaar zijn ontstaan vanuit de wijk: Avontuurlijk en natuurlijk spelen, Volop de
Hoven, Plastic heroesbak, De Worp Weg Werp Vrij, Deelauto op de Worp en de taakgroep Zonnehoven.
Wij als vereniging hebben het afgelopen jaar ook gekeken naar wat de WSV zou kunnen bijdragen aan
duurzaamheid en leefbaarheid in de wijk. Deze thema’s zijn regelmatig teruggekomen tijdens de
vergaderingen.
Kijkend naar het milieu dan zamelt de WSV al jaren oud papier in. Het afgelopen jaar zijn we nu ook
gestart met het scheiden van kunststof. De aftrap vond plaats rondom het wijkgebouw en inmiddels is
‘t Hovenhuus de centrale ophaalplaats voor het ophalen van nieuwe zakken. Ook is een start gemaakt
met het vervangen van de bestaande lampen door spaar- of LED-lampen. Door de aanschaf van
slimme apparatuur is het verbruik van aardgas al een aantal jaren geleden teruggedrongen. Met de
overgang dit seizoen naar een andere energieleverancier is er tevens gekozen voor een leverancier
van duurzame energie. Middels de adviezen van een expert zullen we nog verder kunnen bijdragen
aan de duurzaamheid van ons wijkgebouw. Als laatste zijn we aan het bekijken of het mogelijk is om
zonne-energie op te wekken via zonnepanelen op het dak van ‘t Hovenhuus.
Wat betreft de leefbaarheid hebben we het afgelopen jaar kennis gemaakt met de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). De wijk de Hoven is vanuit de Gemeente aangewezen als
woonservicezone. Dit betekent dat over een aantal jaar binnen onze wijk bepaalde voorzieningen
rondom zorg, wonen en welzijn aanwezig moeten zijn voor de wijkbewoners. We denken graag mee
met de verschillende instanties over de rol die ’t Hovenhuus en de WSV hier in zou kunnen spelen.
Naast de betrokkenheid voor deze serieuze zaken is er ook grote betrokkenheid bij spontane acties.
Zo heeft afgelopen zomer het WK-voetbal voor veel plezier gezorgd in de tot Bert-van Marwijk-Arena
omgedoopte grote zaal van ’t Hovenhuus. Natuurlijk was iedereen trots op het succes van het
Nederlands elftal, maar in het bijzonder op Bert van Marwijk. Deze oud bewoner van de wijk zal in het
komende seizoen hiervoor nog worden geëerd.
Tot slot. In dit activiteitenverslag vindt u een overzicht van alle activiteiten die vanuit de WSV, maar
ook vanuit het wijkgebouw ’t Hovenhuus, zijn georganiseerd in het afgelopen seizoen. Het seizoen
loopt hierbij van september 2009 tot en met augustus 2010. Wij danken iedereen voor zijn/haar inzet
voor de wijk- en speeltuinvereniging en kijken uit naar het volgende seizoen!

Namens de wijk- en speeltuinvereniging de Hoven,

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur
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1. Algemeen
1.1 Doelstelling(en):
Het door onderlinge samenwerking bevorderen en verrichten of doen verrichten van dienstverlening
bij de maatschappelijke- en sociaal-culturele ontwikkeling van alle bewoners van de wijk “De Hoven”
en het verbeteren van hun woonomgeving en leefklimaat in deze wijk.

1.2 Beleidsvoornemens afgelopen seizoen
Hieronder volgen een aantal beleidsvoornemens van het bestuur van het afgelopen seizoen:
• Werven bestuurders en andere vrijwilligers
• Duurzaamheid en leefbaarheid

1.3 De organisatie
1.3.1 Organisatiestructuur
De WSV kent de volgende organisatiestructuur:

De organisatiestructuur kent een aantal clusters, waarbij het clusterhoofd zitting heeft in het Algemeen
Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat verder uit het Dagelijks Bestuur, aangevuld met twee
algemene bestuursleden. Het Algemeen Bestuur vergadert elke 2e dinsdag van de maand.
Het afgelopen seizoen heeft de WSV nog geen nieuwe penningmeester gevonden. De voorzitter en de
secretaris hebben de taken waargenomen. De werkgroep Administratie&Financiën (A&F) heeft, met de
voormalige penningmeester in de gelederen, het bestuur nog ondersteund. Verder is in het afgelopen
seizoen de functie van Clusterhoofd Sport en Spel vacant geweest. De functie is waargenomen door de
voorzitter.
In het afgelopen seizoen heeft een vrijwilliger zich aangemeld voor een bestuursfunctie. De vrijwilliger
heeft reeds een aantal keren een vergadering bijgewoond. Dit loopt nog.
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1.4 Accommodatie
1.4.1 Wijkgebouw
Onze vereniging heeft de beschikking over een wijkgebouw met als hoofdingang Leliestraat 27 en een
zelfstandige ingang aan de Hovenierstraat 91 voor de onderhuurders: peuterspeelzaal De Tovertuin
van Raster Welzijnsgroep en kinderopvang Tante Kaat.
De WSV maakt voor een aantal sportieve activiteiten ook gebruik van de sportzaal naast de openbare
basisschool de Hovenschool. (Twelloseweg/Langestraat).
Het wijkgebouw is eigendom van de vereniging. Voor de grond waar het gebouw op staat heeft de
Gemeente met de vereniging een Recht van Opstal afgesloten. Deze loopt aan het eind van 2010 af.
De WSV is al in gesprek met de Gemeente over een nieuwe overeenkomst.

1.4.2 Beschrijving ruimtes voor activiteiten
De accommodatie bestaat uit een ontmoetingsruimte met bar, biljart en zitruimte, een grote zaal, een
kleine sportzaal met kleedruimtes en douches, een speel-o-theekruimte, een aangebouwde vleugel
met een ontspanningsruimte voor jongeren, een kleine vergaderruimte, een kantoorruimte en verder
opslag - en magazijnruimten. Van de totale oppervlakte is circa 1.500 m2 bebouwd en is 8.000 m2
aangrenzende grond. De speel-o-theek- en jongerenruimte zijn multifunctioneel ingericht.
Niet alle activiteiten worden door de WSV georganiseerd. De ruimten worden ook aan derden
verhuurd voor allerlei activiteiten en vergaderingen. Met als voorwaarde dat het in eerste instantie op
de wijk gericht moet zijn en moet passen binnen onze doelstelling.

1.4.3 Onderverhuur zijvleugel (Hovenierstraat 91) aan Tante Kaat en Raster
De zijvleugel van ons gebouw werd ook in het afgelopen jaar verhuurd aan peuterspeelzaal De
Tovertuin van Raster en aan kinderdagopvang Tante Kaat. Raster en Tante Kaat beschikken over 216
m2 werkruimte en 63 m2 opslagruimte.

1.4.4 De speeltuin en de speeltoestellen
De vereniging heeft verder het beheer over een grote speeltuin van circa 3.000 m2. In de speeltuin
staan 22 speeltoestellen met een gezamenlijke aanschafwaarde van circa € 80.000. De
speeltoestellen worden gekeurd door de firma Eibe. Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt
verzorgd door Stichting Natuur Anders.
De Gemeente Deventer heeft met onze vereniging een ingebruikgevingsovereenkomst afgesloten
betreffende de speeltuin.

1.5 Leden
1.5.1 Algemene leden
In het afgelopen seizoen telde onze vereniging ca.1304 leden (2009: 1194), onderverdeeld in: 247
gezinnen; 23 éénoudergezinnen; 93 twee persoonshuishoudens en 43 alleenstaanden. Een klein
percentage woont op Steenenkamer (Gemeente Voorst), de rest in de wijk De Hoven.

1.5.2 Leden Speel-o-theek “Verveel me nietje”
Voor de speel-o-theek “Verveel me nietje” geldt een apart lidmaatschap. Leden ontvangen na betaling
van de contributie een lidmaatschapspasje van de speel-o-theek waarmee ze speelgoed kunnen
lenen. De speel-o-theek ontvangt een geoormerkte subsidie van de gemeente. Deze wordt wel aan de
WSV overgemaakt, maar dient apart verantwoord te worden. Er zijn 143 leden bij de Speel-o-theek.
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1.5.3 Betalende leden voor activiteiten: jazzdance, judo en zaalsporten
Voor de door de vereniging georganiseerde wekelijks terugkerende activiteiten, zoals jazz- en
breakdance, judo, badminton, volleybal en zaalvoetbal betalen de ingeschreven deelnemers een
activiteitenbijdrage naast hun contributie als algemeen lid.
Hieronder een overzicht van de leden per activiteit:
• Judo
: 26
• Jazz
: 111
• Breakdance
: 19
• Badminton
: 25
• Volleybal
: 17
• Zaalvoetbal
: 9

1.5.4 De Algemene Ledenvergadering
Twee keer per seizoen wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. In het najaar wordt
de begroting voor het komende jaar besproken en in het voorjaar wordt het financieel jaarverslag
behandeld. Daarnaast worden de leden elke vergadering geïnformeerd over de samenstelling van het
bestuur, de vacante functies, de lopende zaken en de toekomstige ontwikkelingen.

1.6 De vrijwilligers
1.6.1 Aantallen
De vereniging kende in het seizoen 2009-2010 ongeveer 200 vrijwilligers. Een aantal van hen nemen
deel aan een of meerdere werkgroepen, anderen melden zich incidenteel voor hand- en spandiensten.
Tabel: Overzicht aantal vrijwilligers per werkgroep*
Werkgroep
Onderdeel
Sport en Spel
Biljart
Jazz
Judo
Klaverjassen
Koersbal
Sportzaal
Stratenvolleybal
Jongeren en Jeugd
Jeugd
Jilliebar
Noppieclub
Sinterklaas
Huttenkamp
Speel-o-theek
Facilitair
Algemeen Beheer
Barteam
Interieur
Interieur en klussen
Oud papier
Speeltuin
Verhuur
Diversen
A&F
Diversen (vervolg)
Collectes
Hovenhier
Ledenadministratie
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aantal
2
9
2
1
1
6
12
3
0
8
1
95
13
5
41
3
5
36
11
1
8
23
19
2
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Werkgroep

Onderdeel
aantal
Secretariaat
2
Communicatie en PR (excl. Hovenhier)
6
Bestuur
Dagelijks & algemeen
5
Totaal
320
* Mensen kunnen in meerdere werkgroepen actief zijn
Bron: Ledenadministratie per september 2010

1.6.2 Vrijwilligersavonden
Dit seizoen hebben we twee avonden georganiseerd voor de vrijwilligers. De boerenkoolavond vond
plaats op 9 januari 2010. Alle vrijwilligers waren samen met hun partner en eventuele kinderen
uitgenodigd om gezamenlijk te genieten van diverse stampotten. De stampotten hadden weer een
zeer regionaal karakter, want deze waren ook dit jaar afkomstig van Passie voor Puur (Hof van
Twello). Zo’n 100 mensen hebben genoten van het buffet.
Als afsluiting van het seizoen vond er een vrijwilligersavond plaats op 25 juni 2010. Dit was een avond
voor alleen de vrijwilligers. Na een gezamenlijk kopje koffie in ‘t Hovenhuus en een klein fietstochtje,
belandde de groep in het dorpshart van Twello alwaar een hapje en drankje gereed stond. Het was
zeer geslaagde avond. Zo’n 60 mensen hebben hieraan deelgenomen.

1.7 Externe contacten
1.7.1 Wijkkoppel
Incidenteel vindt er overleg plaats tussen het bestuur van de WSV en wijkopbouwwerker van Raster
en de wijkmanager van de Gemeente Deventer. Op deze manier brengen beide partijen elkaar op de
hoogte van de dingen die op dat moment actueel zijn en aandacht behoeven. In november 2009 heeft
zo’n gesprek plaatsgehad.

1.7.2 Wijkteam
Voor een aantal zaken die in het Wijkteam worden behandeld is goede afstemming met de WSV
noodzakelijk.
De initiatieven die vanuit de wijkaanpak op tijdelijke basis worden ondersteund moeten daarna voor
structurele ondersteuning passen binnen de bestaande sociale structuur van onder andere de WSV.

1.7.3 Raster
Professionele ondersteuning voor het Jongerenwerk en Jeugdwerk is voor de WSV noodzakelijk. Onze
vrijwilligers zetten zich voor de volle 100% in om activiteiten te organiseren maar zijn niet opgeleid en
getraind om complexe situaties met jongeren op te lossen. Zij hebben wel een belangrijke signaleringsfunctie in dit systeem.
Voor het seizoen 2009/2010 hadden wij de beschikking over 4 uur jongerenwerk per week die is
ingezet voor de Jilliebar.

1.7.4 Steenworp Contact
Zowel de WSV als de Stichting Steenworp zijn belangrijke sociale partners voor de wijk. Aangezien de
WSV en de Stichting van (dezelfde) vrijwilligers en sponsoren afhankelijk zijn, blijft goede
communicatie noodzakelijk. In een bijeenkomst in januari 2010 hebben beide partijen om de tafel
gezeten om gedachten uit te wisselen. Besloten is om via de voorzitters regelmatig contact te houden.
Het belang is dat beide partijen elkaar kunnen aanvullen.

1.7.5 Ondernemers in de Wijk
Voor een aantal activiteiten binnen de WSV doen we af en toe een beroep op onze sponsors.
Dit zijn vooral de zelfstandige ondernemers in onze wijk.
Vandaar dat regelmatig contact en overleg tussen WSV en ondernemers belangrijk is.
De meesten van hen adverteren in ons verenigingsblad “De Hovenhier”.
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2. Activiteiten
2.1 Bestuursactiviteiten
2.1.1 Werving nieuwe vrijwilligers
Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft elk jaar een hoge prioriteit binnen de WSV. Ook dit seizoen
zijn er weer een aantal acties geweest om dit te bereiken. Veelvuldig is er een oproep gedaan via het
wijkblad de Hovenhier. Tevens is er tijdens de Huttenkamp geflyerd.

2.1.2 Buitenschoolse opvang
Het bericht dat de buitenschoolse opvang van Raster aan het einde van het schooljaar weg zou
moeten bij de Hovenschool, was aanleiding voor het bestuur om te kijken of de buitenschoolse
opvang behouden zou kunnen blijven voor de wijk. Niets is fijner voor de kinderen dan dat zij buiten
schooltijd gewoon in de wijk kunnen blijven. Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat de WSV en Raster
tot een overeenkomst zijn gekomen.

2.1.2 Oud papier-actie Haïti
Op zaterdag 30 januari hebben de vrijwilligers van de WSV zoals gebruikelijk het oud papier in de wijk
opgehaald. De opbrengst ging echter niet naar de WSV, maar naar Giro 555 t.b.v. Haïti. Vooraf is dit
kenbaar gemaakt. Er is zeer veel gehoor aan deze actie gegeven. De opbrengst was beduidend meer
dan andere keren (15.540 kg). Dit leverde een bedrag op van € 389. Doordat de WSV en de Gemeente
Deventer dit bedrag verdubbelden, hebben we in totaal € 1.167 kunnen overmaken naar Giro 555.

2.1.3 Wanddecoratie grote zaal
Om de wand in de grote zaal meer ‘kleur’ te geven is besloten om grafisch ontwerper Judith Schmidt
een vijftal panelen te laten ontwerpen. Judith heeft, met kunstacademie als achtergrond, gekozen om
in haar werk natuurlijke, tastbare materialen, handgemaakt werk en stempels terug te laten komen,
die uiteindelijk worden bewerkt en gecombineerd met digitale technieken.
Bijzonder aan het project voor ’t Hovenhuus is dat veel kinderen hebben meegewerkt aan de beelden
op de panelen. De kinderen van de Noppieklup en de werkgroep jeugd hebben veel kleurplaten
gemaakt. De werden verzameld en door Judith verwerkt in een ontwerp wat te maken heeft met de
Worp en ‘t Hovenhuus. De officiële onthulling zal aan het begin van het volgende seizoen
plaatsvinden.

2.1.4 Bert van Marwijk Arena
Niets is leuker dan samen naar een voetbalwedstrijd kijken. Nog leuker is het wanneer het Nederlands
elftal speelt onder leiding van Bert van Marwijk. Het WK van het afgelopen zomer was dan ook een
waar oranje feest voor de wijk. In ‘t Hovenhuus konden de liefhebbers de wedstrijden volgen op een
groot scherm. Voor deze gelegenheid was de grote zaal omgetoverd tot een ware oase van oranje,
rood, wit en blauw. Door het succes van de Worpse bondscoach werd de grote zaal al snel
omgedoopt in de Bert-van-Marwijk-Arena.

2.1.5 Wervelend Worp Feest
Stichting Steenworp Contact organiseerde in 2009 het “Wervelend Worp Festival” in het weekend van
11, 12 en 13 september op diverse locaties in de wijk “de Hoven”. Het 3-daagse wijkevenement blikte
dit jaar terug op de hoogtepunten van de festivals van de afgelopen vijf jaar. Tijdens dit festival
hebben de werkgroepen Jazz-dance, judo en jeugd zich gepresenteerd.
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2.2 Cluster 1: Sport en Spel
2.2.1 Jazz-dance en Breakdance
De Dansgroep ‘De Eskape’ bestaat uit 11 dansgroepen, waarvan 2 breakdance groepen. De lessen
worden gegeven in ’t Hovenhuus, door 6 jazzdance docentes die in het bezit zijn van een KNGUlicentie of in opleiding zijn hiervoor. De gevorderden-lessen worden verzorgd door een docente die de
Lucia Martes academie heeft afgerond. De breakdance lessen worden gegeven door een ervaren
breakdance docent en geassisteerd door een assistent. Het totaal aantal leden van de jazz: 130.
De groepsindeling ziet er als volgt uit:
Groep
1 - basisschool groep 2
2 - basisschool groep 3 + 4
3 - basisschool groep 5 + 6
4 - basisschool groep 7 + 8
5 - 13 t/m 15 jaar
6 - 16 jaar en ouder
Gevorderden groep B
Puur
Volwassenen
Breakdance (vanaf 8 jaar)
Breakdance (vanaf 12 jaar)

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

Tijd
16.15 - 17.00
17.00 - 18.00
16.00 - 17.00
18.00 - 19.00
17.00 - 18.00
19.00 - 20.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00
20.00 - 21.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Het afgelopen seizoen heeft in het teken gestaan van het project ‘On Stage’. Dit heeft er uiteindelijk
toe geleid dat de Dansgroep ‘De Eskape’ de voorstelling ‘The Magic Flight’ heeft gegeven in de grote
zaal van de Deventer schouwburg op zaterdag 29 mei.
Via kunstcircuit Deventer had de dansgroep een aanbod gekregen om een grote show te geven in de
schouwburg. Dit is met beide handen aangepakt. Met veel energie en vele uren oefenen is er iets
prachtigs van gemaakt. Voor het 750 koppige publiek en de 110 dansers was het super genieten. Het
decor en de vele diverse kostuums maakte het danstoneelstuk tot een waar sprookje.

Naast deze grote voorstelling hebben er het afgelopen seizoen ook nog andere activiteiten
plaatsgevonden zoals de jaarlijkse jazzkamp en diverse demonstraties.

2.2.2 Judo
In ’t Hovenhuus is er voor de kinderen en volwassenen de mogelijkheid om op speelse wijze kennis te
maken met judo. Judo is een verdedigings- en zelfbeheersingsport. Behalve dat judo een leuke sport
is die een veelzijdigheid van beweging vraagt, vergroot het je zelfvertrouwen en leert het je rekening
te houden met anderen. Judo is een sport voor iedereen, zowel voor jong en oud als voor meisjes als
jongens. De judogroep kent 26 leden.
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De groepsindeling ziet er als volgt uit:
Groep
Leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar
Leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar
Senioren en Junioren vanaf 10 jaar

Dag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Tijd
16.15 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Sinds januari heeft de judo een nieuwe ervaren judo-docente. Naast haar eigen sportschool vindt zij
het leuk dat zij nu ook in ’t Hovenhuus werkt en hoopt dat ze meer mensen enthousiast kan maken
voor de judosport. Ze volgt regelmatig cursussen om haar techniek en kennis op peil te houden.
Naast de lessen heeft er ook nog een judotoernooi plaatsgevonden in november 2009 en daar waar
mogelijk geeft de werkgroep demonstraties.

2.2.3 Klaverjas
Het seizoen kent een competitie met veel gezelligheid en een gemiddelde opkomst van 34
deelnemers per avond. Indien je minimaal 10 avonden deelneemt, maak je kans om de competitie te
winnen. Er word gespeeld op de 2e en 4e maandagavond van elke maand. Een avond duurt ongeveer
van 20.00 uur tot 22.30 uur. Op 12 april dit jaar vond de prijsuitreiking van de competitie plaats en
werd er door één van de deelnemers een herlijk buffet aangeboden.
Op 12 december 2009 heeft er nog een Klaverjasmarathon plaatsgevonden van 10.00 tot 17.00 uur.
Hieraan hebben meer dan 60 enthousiaste kaarters meegedaan.

2.2.4 Biljart
De biljartvereniging ‘t Hovenhuus is een aparte vereniging die ons wijkgebouw als thuisbasis heeft. Zij
spelen met 2 teams in de regionale competitie. Wij faciliteren hen door ruimte, bar, biljarttafel en
materialen ter beschikking te stellen. De competitie loopt van september tot begin april.
Het biljart wordt tevens gebruikt door de mannelijke senioren uit de wijk. Dit gebeurt op de maandagen donderdagmiddag. Hier komen gemiddeld zo’n 12 “olde mennekes” op af.

2.2.5 Koersbal
Iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 wordt er in ’t Hovenhuus de groene mat uitgerold. Dit is voor
de dames en heren koersballers. Het seizoen loopt ongeveer van vanaf augustus tot mei en er komen
gemiddeld 15 enthousiaste ballers koersbal spelen.
Op 20 april hebben onze koersballers weer meegedaan aan het grote toernooi in de Steerne op de
Brinkgreven. De dames en heren hebben dit jaar zelfs de 4e plaats veroverd.

2.2.6 Sportzaal
De sportzaal van de Hovenschool aan de Twelloseweg werd ook dit seizoen weer voor vier avonden
in de week gehuurd door onze vereniging voor onze leden. Alle sporters betalen een gelijk bedrag
voor één uur sporten. Voor de berekening van dit bijdrag wordt het totale bedrag aan kosten (huur,
EHBO, sportattributen) gedeeld door het aantal deelnemers.
BADMINTON
Woensdag
19.30-21.00 uur
21.00-22.00 uur
Aantal leden: 25

Donderdag
19.30-20.30 uur

VOLLEYBAL (gemengd/recreatief)
maandag
20.30-22.00 uur
Aantal leden: 17
ZAALVOETBAL (heren)
vrijdag
18.30-19.30 uur
Aantal leden: 9
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2.2.7 Stratenvolleybaltoernooi
Jaarlijks wordt het stratenvolleybaltoernooi gehouden voor alle bewoners van de Worp en de
Steenenkamer. Het toernooi wordt gehouden met een volwassenpoul en een jeugdpoul (12-15jr).
Tijdens deze dag is er voor de kinderen ook iets leuks te doen. 's Avonds vindt een barbecue plaats
met aansluitend de prijsuitreiking.
Op 12 juni was het zover. De volwassenpoule bestond uit 15 teams en er waren 5 jeugdteams. De
zon zorgde weer voor een stralende dag. De nodige creativiteit was nodig om de dwarrelende ballen
als gevolg van de stevige wind alsnog binnen de lijnen te houden. Bij de kinderen leidde de nodige
creativiteit tot mooie kleurplaten, waarvan de vijf mooiste werden beloond met een vuvuzela.
Uiteindelijk hebben de vele deelnemers en kijkers er weer een gezellige dag van gemaakt.

2.3 Cluster 2: Jeugd en Jongeren
2.3.1 Jeugd
De insteek is om elke 3e vrijdag van de maand een activiteit te organiseren met een thema. Voor
basisschool groep 5 t/m 7 is de bijeenkomst van 18.30 tot 20.00 uur en voor groep 8 en klas 1 en 2
van het voortgezet onderwijs is de bijeenkomst van 20.30 tot 22.00 uur. De activiteiten vinden plaats
in de grote zaal of buiten. De kinderen krijgen tevens een hapje en een drankje.
September 2009
Oktober 2009

November 2009

December 2009

Januari 2010

Februari 2010

Activiteiten Jeugd 2009-2010
Highland games. Het varieerde van Spijkerbroekhangen tot Boomstronk
werpen. Dit was tevens de aftrap van het nieuwe seizoen.
De Lama’s. Onder begeleiding van stagiaires van Raster hebben de kinderen
het improvisatie spel van de Lama’s gespeeld. De opkomst in de eerste groep
was 25 kinderen in de tweede groep waren er 12 jongeren.
Filmavond. Op verzoek van een groepje van 4 middelbare scholieren werd in
het kader van de Maatschappelijke stage een Filmavond georganiseerd. Aan
de hand van het draaiboek van school en onder begeleiding van de Jeugd- en
Jongerenwerker van Raster en met de vrijwilligers van de WSV hebben 4
meisjes de avond voorbereid en uitgevoerd. Per groep kon er gekozen worden
uit 3 films. De avond werd goed bezocht.
Kerstgala. Iedereen zag er mooi uitgedost uit van hoge hakken tot bling bling
tasjes, oorbellen en mooi gestylde haren. Ook de kerstman(nen) waren
aanwezig en zorgde voor de hapjes, drankjes en de muziek. In 2 groepen
werden er casino spellen gespeeld: Roulette, Blackjack en Dobbelen. Bij
binnenkomst kreeg iedereen een mooi opgemaakte, alcohol vrije cocktail en
tussen door werden er eigen gemaakte hapjes uitgedeeld. Ook was er een foto
hoek ingericht waar je in je gala outfit op de foto kon. Ter afsluiting mocht er
gezongen worden, Karaoke in kerststijl.
Bingo. Om 18.30 begonnen we met groep 5,6 en 7. Er waren 27 enthousiast
kinderen gekomen. Om verschillende prijzen speelden we eerst voor 1 volle rij
en daarna voor een volle kaart. Tussendoor speelden we het spel even/oneven
waardoor de kinderen even van de stoel af konden en mochten “rennen”. Om
20.30u hadden zich 19 jongeren verzameld, van Groep 8 en klas 1 en 2. Met
wat rekenwerk en hulp van elkaar speelden we eerst om 2 volle rijen en daarna
om een volle kaart. We sloten ook hier af met het spel even/oneven.
Speurtocht. Deze ging door de wijk. In 3 groepen moesten de kinderen aan de
hand van foto’s een aantal plekken bezoeken om een vraag te beantwoorden.
De jongste groepen gingen onder begeleiding en na alle 9 foto’s te hebben
gezocht kwamen zij terug in ’t Hovenhuus. Deze groep bestond uit 17
enthousiaste kinderen uit groep 5 t/m 7. De beantwoorde vragen leverde een
getal op waarmee ze uiteindelijk een woord moesten vormen. Er was een leuk
prijsje voor het groepje dat dit het eerste goed had. De oudste groep, groep 8
en klas 1 en 2, bestond uit 14 kinderen. Ook zij gingen in 3 groepen een foto
speurtocht lopen. De foto’s waren iets aangepast en de opdrachten iets
moeilijker gemaakt. Voor hen was ook de opdracht om een woord te puzzelen.
Het groepje die dit het eerst goed had won een leuk prijsje.
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Maart 2010

Maart 2010

April 2010

Mei 2010

Juni 2010

Activiteiten Jeugd 2009-2010
Ontwerpen wandversiering. Op woensdagmiddag 3 maart hebben 22 kinderen
van groep 5 t/m 7 allerlei fleurige en vrolijke kleurplaten gemaakt. Deze platen
en ontwerpen gaan als voorbeeld dienen voor de nieuwe wandversiering in de
grote zaal van ’t Hovenhuus. Op het begin van de middag waren de Noppies al
druk bezig geweest en vanaf 14.30u konden de oudere kinderen hun fantasie
de vrije loop laten. Alle ontwerpen worden samen gepresenteerd op 1 of
meerdere grote posters
Spellen 6-kamp. Met wel 34 kinderen speelden we de verschillende spellen:
Wie ben ik?, tafelen om de tafeltennis tafel, het moordenaarsspel van de
lama’s, deftig eten waarbij je zodra je 6 gooide met verkleedkleren aan
ontbijtkoek mocht gaan eten, het knipoog moordenaars spel en als laatste
stoelendans met de hele groep tegelijk. Ook de opkomst van de tweede groep
was aanzienlijk en de spellen werden zeer gewaardeerd.
Multimedia. De kinderen hebben een foto strip gemaakt. In groepjes van 3 was
het de opdracht om een kort verhaaltje of mopje uit te beelden door middel van
foto’s. Nadat het script was geschreven werden de foto momenten bedacht
waarmee duidelijk de situatie in beeld gebracht kon worden. Met behulp van,
van huis mee genomen hoeden, petjes, zonnebrillen etc. werden een aantal
leuke scènes neer gezet. Daarna werden de gemaakte foto’s verwerkt in een
powerpoint presentatie en konden de groepjes hun eigen strip op het grote
scherm toelichten. Het was een leuke en leerzame avond.
Sport en spel 6-kamp. Deze werd gehouden in de speeltuin. Groep 5, 6 en 7
was goed vertegenwoordigd. Hierdoor ontstond er een spannende wedstrijd.
Er waren 5 losse onderdelen die per groep gespeeld werden en het slot spel
was een estafette tussen alle groepen onderling.
Zomerafsluiting. Met 25 kinderen trokken we er vrijdag 11 juni op uit. Eerst een
wandeling naar het Hof van Twello en daarna een hele bijzondere wandeling
op blote voeten! Door het gras, moeras,modder en over grote en kleine stenen
werden we rond geleid over het terrein. Tussen de wijnranken en rode bessen
door kwamen we weer uit bij het begin punt. Hier stonden de vuurkorven en
een grote “pan”met ranja klaar. De ene helft van de groep ging pizza bakken
en de andere helft van de groep ging broodjes bakken boven het vuur.
De oudste groep ging met een groepje van 11 tieners naar de Bowling. Van
21.00u tot 22.00u werd er onderling fanatiek gestreden. Een lekker glaasje fris
en een bitterbal erbij maakte deze slot avond tot een gezellige ontspannen
avond.

Eind oktober heeft ook nog een team van de WSV meegedaan aan de Go Ahead Eagles Buurtleague
2009. Dit was een initiatief van Go Ahead Eagles, ondersteund door raster en met financiële ondersteuning van de Deventer Wijkaanpak. Het doel was om jongeren met verschillende achtergronden of
cultuur met elkaar om te laten gaan en beter leren kennen tijdens een straatvoetbalcompetitie. In
verschillende voorrondes door alle wijken van Deventer werd gestreden om de finale in het Eagles
Stadion, de van der Sar Bokaal en de Fairplay Cup.
In onze speeltuin werden verschillende wedstrijden gespeeld, waarbij het team zelf moest zorgen voor
de nodige supporters, de aankondiging van de wedstrijd, het klaarmaken van ‘het stadion’ en de koffie
voor de scheidrechter en de leiders.
Het team van de WSV hebben uiteindelijke de 2e prijs van de Fairplay Cup gehaald.

2.3.2 Jilliebar
De Jilliebar is vooral een inloop voor jongeren onder begeleiding van een jongerenwerker van Raster.
Het streven is dat de jongeren zelf met ideeën komen voor incidentele activiteiten. Deze kunnen dan
met sturing van de jongerenwerker door de jongeren zelf worden uitgevoerd.
Voor alle jongeren van de wijk de Hoven in de leeftijd 11-14 jaar staan de deuren van de Jilliebar open
van 19.00 tot 21.00 uur. Voor de leeftijd van 14 jaar en ouder is de Jilliebar open van 21.00 tot 23.00
uur. Elke keer worden er allerlei leuke sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Het varieert van
tafeltennis tot zeskamp. En af en toe zijn er thema activiteiten zoals bijvoorbeeld theateravond of
Koninginnebal. Zo was er op 12 februari een Valentijnsfeest met hapjes, cocktails, een quiz en
verschillende spelletjes.
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De activiteit van de laatste groep van de jeugd loopt voor een deel parallel aan de activiteiten in de
Jilliebar. Op deze manier wordt er getracht om de inloop bij de Jilliebar breder te ‘trekken’, waardoor
er een verandering in de samenstelling van deze groep komt wat het groepsproces ten goede komt.

Al langere tijd is de WSV bezig om voor de jongeren vanaf groep 8 een Jeugdhonk te creëren, een
eigen plek om elkaar te ontmoeten, activiteiten te bedenken en zelf, met een beetje hulp van ouders,
deze activiteiten ook te kunnen organiseren. In samenwerking met Raster begint dit initiatief nu
vruchten af te werpen en zien we hele leuke positieve ontwikkelingen ontstaan. De tieners/jongeren
hebben, samen met jongerenwerker Hermen Keizer en zijn stagiaire Michiel Brus, plannen gemaakt
voor een nieuwe inrichting en deze gepresenteerd aan het Bestuur van de WSV. Om de positieve
"flow" nog meer kracht bij te zetten zijn ze bezig geweest om een nieuwe naam te bedenken. Het
jeugdhonk is nu helemaal opnieuw geschilderd en er zijn leuke hippe meubeltjes aangeschaft zodat
het er extra gezellig is.

2.3.3 Noppieklup
De Noppieklup is een groep ouders die 2x per maand op de woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
een activiteit organiseert voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool. Gemiddeld komen er 30 tot 50
kinderen spelen. Doorlopend zijn er kleurplaten en spelletjes in de sportzaal. Als het droog is wordt er
ook lekker buiten gespeeld, onder begeleiding.
Alle kinderen uit de wijk zijn welkom. Voor degene die niet lid zijn van de WSV wordt een kleine
bijdrage gevraagd.
Een greep uit de activiteiten:
Oktober 2009

November 2009

December 2009

Januari 2010

Activiteiten Noppieklup 2009-2010
Start nieuwe seizoen. De kinderen hebben maskers gemaakt en gespeeld in
de sportzaal. Verhaaltje over snoepen (thema boekenweek) en snoepie pik
gedaan. Daarna naar buiten.
Spookjes gemaakt van lakens. Bladeren versieren en een spin in een web
maken met een kastanje en prikkers en wol.
Muziekdoosjes gemaakt, geschminkt en lampionnen maken voor de
lampionnenoptocht met de SOT om speelgoed op te halen voor de
voedselbank.
De kinderen hebben Zwarte Piet wakker gemaakt in de sportzaal. Spelletjes
gedaan en verstoppertjes gespeeld en naar een Sinterklaasfilm gekeken. En
natuurlijk pepernoten gesnoept!
O dennenboom… Overal lagen kersttakken. Op deze middag hebben we
mooie kerstbakjes gemaakt. En engeltjes voor in de kerstboom. En een
gezellig hoekje om naar een leuke kerstfilm te kijken.
Een kerststukje gemaakt met een waxinelichtje. Leuk versierd met glitters enz.
Ook in de sportzaal gespeeld; schipper mag ik over varen…..
Sneeuwpoppen gemaakt van sokken met armen en een hoed op. Gespeeld in
de sportzaal en pofferjes gegeten. En daarna de kou (sneeuw) in. Brrr.
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Februari 2010

Maart 2010

April 2010

Mei 2010

Activiteiten Noppieklup 2009-2010
Carnaval. De kinderen waren prachtig verkleed. De zaal werd versierd met
eigengemaakte slingers, vlaggetjes en bordjes. Het dropveter happen was
weer lachen want dat is best moeilijk als je aan het wisselen van je voortanden
bent. Verder waren er toeters en deden we polonaise.
Bioscoopmiddag. Met ter plekke gemaakte popcorn (bakkenvol), en een filmpje
was het heel gezellig.
De kinderen gingen kleurplaten en tekeningen maken voor de muur in de grote
zaal van het Hovenhuus. Ook de ouderen jeugd kwam om 14.30 mee kleuren.
Al deze kleurplaten worden verwerkt tot iets moois door een kunstenares.
Daarna hebben we heerlijk in de speeltuin op de zandbulten gespeeld.
In maart was ook het feest van de Speel-o-theek.
Knikkerzakken verven. Ook werden er schapen geknipt en beplakt en
kleurplaten gemaakt. Met het mooie weer ook lekker in de speeltuin spelen.
Thema Koninginnedag. 40 kinderen. Er werden Tshirt geverfd. Slingers aan
een stokje van crêpepapier. Kroontjes met stickertjes. En oranje ballonnen.

Als afsluiting van het seizoen hebbend de kinderen in groepjes een parcours
gedaan. Er waren 6 opdrachten: ringwerpen, blikgooien, kloslopen, schminken,
drinken en cake versieren en kegelen. Verder mocht elk groepje naar de
ballonnendame die binnen in ’t hovenhuus zat. Je kon daar je eigen ballon
uitkiezen en ook zelf maken. Bij het weggaan kwam een ijscokarretje.

2.3.4 Sinterklaas, Carnaval en Halloween
Ook dit jaar is Sinterklaas weer op bezoek geweest in ’t Hovenhuus. Deze keer kwam hij op
woensdag 2 december. Het is gelukkig allemaal goed gegaan.
Het Sintfeest is voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Die lid zijn van de WSV. De werkgroep die dit
organiseert bestaat op dit moment nog maar uit één persoon. Alleen met extra hulp kon Sinterklaas
echt langs komen. Gelukkig kwamen er enkele hulpmoeders ’t Hovenhuus versieren.
Op zaterdag 6 februari ging er weer een carnavalsoptocht door de wijk met een dweilorkest. Kinderen
tot 12 jaar konden hier aan mee doen. Van 14.00 tot 15.00 ging een bonte stoet met verklede
kinderen en wagens door de wijk. Voor de leukste creaties was er een prijs.
Op vrijdag 30 oktober was het Halloween op de Worp met een lampionnenoptocht. De opkomst was
geweldig, want een enorme slang van kinderen en volwassenen, al dan niet verkleed en met of
zonder lampion, slingerde zich door de straten en steegjes van onze wijk. Op donkere pleintjes en
vanachter bomen en struiken doken enge heksen, griezelige skeletten en spoken op. Na afloop was
er warme chocolademelk met slagroom in ’t Hovenhuus.

2.3.5 Speel-o-theek
Het beheer van de speel-o-theek wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Zij verzorgen de inkoop
van nieuw speelgoed, de reparaties aan het bestaande speelgoed en de bemanning van de
openingsuren. De speel-o-theek is geopend op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur en op donderdag van
19.00 tot 20.00 uur. De speel-o-theek heeft 143 leden.
Veel kinderen uit de wijk weten al jarenlang de weg te vinden naar de speel-o-theek om daar voor
relatief weinig geld mooi speelgoed te lenen. In de loop der jaren is het aanbod van het speelgoed
aangepast aan de wensen van de kinderen van deze tijd. Naast de vertrouwde blokkendozen, duplo
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en bordspelletjes zijn er Nintendo’s, Playstations en een Wii gekomen. De jeugd houdt van
elektronica, maar gelukkig zijn de themakoffers met oud-Hollandse spelletjes voor een ouderwetse
gezellige kinderverjaardag ook nog steeds toppers in de uitleen.
Jaarlijks viert de speel-o-theek in maart haar verjaardag met een daverend kinderfeest in en rond ’t
Hovenhuus. Gemiddel bezoeken zo’n 85 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar deze feesten, die
inmiddels een begrip in de wijk zijn. Op woensdag 31 maart vierde de speel-o-theek haar 20-jarige
bestaan. Onder leiding van kok Peter Zadelhof en Marije Woertman van Zoet&Zo werd er samen met
maar liefst 125 kinderen uit de wijk een meterslange feesttaart gemaakt. Marije zorgde voor de
prachtige locomotief en de kinderen voor de wagonnetjes. Kok Peter hielp waar hij kon en ook de
speel-o-theekmoeders en Noppiemoeders lieten zich van hun creatieve kant zien. In een razend
tempo ontstonden de mooiste taarten met behulp van de gekleurde marsepein en de tientallen bakjes
snoepgoed. Op de taarten en in de mondjes verdween ongeveer evenveel snoep…Na het zingen van
‘Lang zal ze leven’, kregen alle harde werkers een vorkje …en smullen maar! Vervolgens werden de
kinderen nog verrast met een spannende voorstelling van een theatergroep. Later op de dag was het
tijd voor een hapje en een drankje in de speel-o-theek voor genodigden. Samen met de vrijwilligers
van het eerste uur werden herinneringen opgehaald en foto’s bekeken. Een geslaagd feest voor jong
en oud!
Wat begon als een klein idee, is dankzij de hulp van velen uitgemond in een breed gedragen actie
voor een mooi en goed doel. Op 11 november tijdens Sint Maarten heeft de speel-o-theek een
speelgoed-inzamelactie gehouden voor de Voedselbank. De moeders van de speel-o-theek en van de
Noppieclub, WSV de Hoven, de kinderen die mee hebben geholpen in de optocht en hun ouders en
alle gulle gevers hebben gezorgd voor twee pallets met speelgoed en kinderboeken. Hoewel er drie
optochten door de wijk trokken met bakfietsen en fietskarren, kon er helaas niet overal aangebeld
worden. Maar daar lieten de wijkbewoners zich niet door weerhouden. Zakken en dozen vol
speelgoed werden naar ’t Hovenhuus, de speel-o-theek en de Radboudkapel gebracht. Het was
werkelijk fantastisch.
NB. 1: Speel-o-theekruimte is multifunctioneel ingericht en wordt verder gebruikt als vergaderruimte
en incidenteel verhuurd.
NB. 2: Werkgroep Speel-o-theek heeft ook eigen subsidie-inkomsten.

2.3.6 Huttenkamp
In augustus 2010 is er voor de derde keer een Huttenkamp georganiseerd voor de jeugd van de WSV.
Dit jaar met een nieuwe leiding. Omdat een dergelijk evenement staat of valt met het aantal
vrijwilligers is wederom besloten om deelname door kinderen te koppelen aan de bereidheid van
ouders om mee te helpen. Ditmaal minimaal 3 dagdelen. Uiteindelijk hebben ruim 90 kinderen onder
begeleiding van ouders van woensdag tot en met zaterdagochtend meegedaan aan een fantastisch
evenement, waarbij door bijna alle kinderen de laatste nacht is geslapen in hun eigen gebouwde hut.
Het thema van dit jaar was het ‘Duizend-en-een-nacht’. Alle activiteiten stonden in het teken van dit
thema. De organisatie, meer dan 20 vrijwilligers in 5 verschillende commissies, zijn druk geweest met
bouwmaterialen, catering, sport en spel en veiligheid. Met de ruim 90 kinderen waren er wel 1000
pallets nodig! In totaal hebben 95 vrijwilligers geholpen bij de uitvoering.
De kinderen die op de Wilpse Dijkschool zitten konden met medewerking van hun school toch nog
een gedeelte mee doen met het Huttenkamp.
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2.4 Cluster 3: Facilitair
2.4.1 Algemeen Beheer
De wijk- en speeltuinvereniging heeft een speeltuin en een wijkgebouw. Het wijkgebouw ‘t Hovenhuus
is gebouwd in 1996. De speeltuin is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.45 uur. Het Hovenhuus is
geopend van 09.00 uur tot einde van de activiteiten.
Dagelijks wordt het wijkgebouw beheert door een enthousiaste vrijwilliger en een gesubsidieerde kracht
van Sallcon Werktalent.
Het schilderwerk vindt gefaseerd plaats. In een periode van 5 jaar wordt de hele buitenzijde van het
wijkgebouw weer voorzien zijn van een nieuwe verflaag. Elk jaar voert de schilder een deel van de
werkzaamheden uit. Verder zijn dit jaar alle binnendeuren (23 stuks) geschilderd. Daarnaast is van het
zomer het plan gerealiseerd om het houtwerk en de ramen te vervangen, met handhaving van de
oude stijl van het gebouw.
Bij bouwkundige veranderingen dient rekenschap gehouden te worden met het multifunctionele
karakter van het gebouw. Dit is onafhankelijk van de huurder. De WSV is wel bereid om met de
huurders mee te denken in oplossingen. Zo zijn er aanpassingen uitgevoerd, o.a. in de vorm van het
plaatsen van een wastafel in de bestuurskamer, naar aanleiding van wensen/eisen van Carinova.
De WSV beschikt sinds dit seizoen over een eigen waterput. De waterput bestaat uit een buis tot
ongeveer 10 meter onder de grond. Door middel van een pomp kan hier grondwater worden
opgepompt om bijvoorbeeld het groen in de speeltuin weer enige glans te geven en andere zomerse
wateractiviteiten. In vriestijden zal het grondwater gebruikt worden om de ijsbaan te vullen. In het
grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.
Het onderhoud aan het grasveld is de afgelopen jaar minimaal geweest. Hier is verandering in aangebracht. De stevige en diepgewortelde grasmat is verbeterd door het egaliseren en vegen van het
veld, waarna de zoden nog licht zijn ingezaaid. Daarnaast is de afwatering in beide doelgebieden
verbeterd door het aanbrengen van verticale drainage. De doelgebieden zijn ook voorzien van nieuw
zand. Bij een deel van de werkzaamheden is de jeugd actief betrokken geweest, in samenwerking met
Activia en Raster.
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De opening van het nieuwe veld is samen met de jeugd feestelijk gevierd tijdens de landelijke buitenspeeldag.

2.4.2 Bar
Vanaf 18.00 uur wordt de bar beheerd door 1 of 2 vrijwilligers. Zij blijven aanwezig tot na de laatste
activiteit die georganiseerd wordt. Zij sluiten het gebouw ook af. De vrijwilligers komen uit een pool
van 41 barmedewerkers. Per toerbeurt worden er bardiensten gedraaid. Een aantal vrijwilligers binnen
de vereniging heeft de cursus sociale hygiëne gevolgd.
Op de vrijdagavond hebben diverse mensen weer het initiatief genomen om weer leuke activiteiten te
organiseren. Deze avonden worden dan ook goed bezocht.
Een greep uit het afgelopen seizoen:
• Night of the Guitar; een quiz met het raden van gitaarrifs uit bekende nummers en de echte
Worpse kampioenschap luchtgitaarspelen.
• Sportquiz; het bekende ‘Petje op, Petje af’.
• De Hoven meets The Blues; een avond in het teken van blues.
• Open dartkampioenschappen; eerste editie van de Worpse open.
• Faute Vrijdag; een fout aangekleed Hovenhuus met bezoekers in een ‘foutfit’.

2.4.3 Interieur
Deze werkgroep bestaat uit 3 vrijwilligers. Zij houden zich bezig met de inrichting van het gebouw. Zo
zorgen zij voor de aankleding van de ontmoetingsruimte die aan de hand van de seizoenen wordt
aangekleed.
Na een periode van ongeveer 13 jaar zijn de fotocollages van bewoners van de wijk vervangen door
kunstwerken. De kunstwerken zijn vervaardigd door verschillende Worpbewoners op het laatste
Wervelend Worp Weekend en heeft een prominente plaats gekregen in ’t Hovenhuus. Daarnaast is
een kunstwerk opgehangen welke we van de Gemeente hebben ontvangen ter gelegenheid van het
30-jarig jubileum van de WSV, een gedicht van Jos Paardekooper.
Verder zijn de lamparmaturen vervangen in de grote zaal en zal op de verplaatsbare tussenwand na
de zomer de nieuwe wanddecoratie worden opgehangen (zie ook §2.1.3).

2.4.4 Schoonmaak
Door de week wordt er dagelijks schoongemaakt.
Op maandag en donderdag zijn er 3 vrijwilligers die een aantal ruimten schoonmaken.
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2.4.5 Klussen
Deze werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers die elke dinsdagavond aanwezig zijn van 19.00 tot 22.30.
Zij repareren of vervangen dingen die kapot zijn gegaan. Verder onderhouden zij het gebouw daar
waar dat mogelijk is. Grote klussen worden uitbesteed.
• Plaatsen houders papieren handdoeken en dispensers (alles eco-duurzaam).
• Aansluiting glasvezel en de interne bekabeling naar randapparatuur.
• Nieuwe geluidsinstallatie opstelling in de sportzaal voor de jazz-dance.
• Vaste beameropstelling in de grote zaal.
Een aantal periodieke klussen worden uitbesteed. Dit zijn o.a. het onderhoud van de ketels en het dak
en het schilderwerk aan de buitenzijde van het gebouw.

2.4.6 Oud papier
Dit seizoen is er 9 keer oud papier opgehaald in de wijk. Dit gebeurde door een groep van 36
vrijwilligers (gemiddeld 15 per ophaaldag). Tijdens deze ophaaldagen is weer veel oud papier
opgehaald. Dit zorgde voor een goede inkomstenbron voor de vereniging. Een zeer prettige
bijkomstigheid is het besluit van de Gemeente om wederom een extra subsidiebedrag toe te kennen.
Datum
Oktober 2009
November 2009
December 2009
Januari 2010
Maart 2010
April 2010
Juni 2010
Juli 2010
Augustus 2010
Totaal

Kilogram
15.340
13.880
10.260
15.540
12.200
14.520
13.200
9.180
14.000*
118.120

* schatting, gegevens nog niet bekend
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2.4.7 Speeltuin
De leden van de Werkgroep Speeltuin, verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van
onderhoud aan de speeltoestellen, zijn in het voor- en najaar een groot aantal dinsdagavonden in de
speeltuin te vinden voor kleinere onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan speeltoestellen.
Maandelijks worden inspectierondes uitgevoerd, naar aanleiding hiervan worden reparaties
uitgevoerd. Elk jaar wordt de speeltuin door een onafhankelijke instantie gekeurd.
Om in een keer een hoop klussen af te ronden wordt er jaarlijks een werkpicknick georganiseerd.
Hierbij worden vrijwilligers gevraagd om op een zaterdag de werkgroep te komen ondersteunen bij
allerhande onderhouds- en sloopwerkzaamheden. Voor een lunch wordt gezorgd. Dit jaar vond de
werkpicknick plaats op 15 mei.
In speeltuinen is al jaren een trend waarneembaar naar meer natuurlijke materialen, en naar minder
vooraf vastgelegde speelomgevingen, waarin kinderen zelf mogelijkheden bedenken, initiatieven
kunnen ontplooien en daardoor fantasierijker worden. Door elementen als boomstammen, water en
zand komen de kinderen in contact met de natuur en wordt het uitdagender en spannender. De plek
om een natuurlijke speelzone te realiseren was, door de afbraak van een groot oud speeltoestel, al
voorhanden. Samen met de ideeën en wensen vanuit de wijkaanpak is er een plan gemaakt welke in
het voorjaar is gerealiseerd. Via extra klusdagen en de hulp van extra vrijwilligers is er iets moois
ontstaan, wat na verloop van tijd verder uitgebreid kan worden. De kinderen stonden te popelen van
ongeduld om te kunnen gaan spelen op hun nieuwe stek. Helaas moesten zij even geduld hebben
voordat de waterhandpomp en de ingezaaide heuvels gebruikt mochten worden. De kinderen hebben
de afgelopen zomer al veel pret gehad met het zelf opgepompte water. Het water uit de pomp hebben
we natuurlijk wel even laten testen. De kwaliteit van het water is goed.

2.4.8 Verhuur
Naast de activiteiten die georganiseerd worden door de werkgroepen wordt het gebouw ook verhuurd
aan derden. De insteek daarbij is wel dat dit op de eerste plaats ten goede komt aan de wijkbewoners.
De grote zaal kan onder strikte voorwaarden in het weekend gehuurd worden door de leden van de
vereniging.
Voor verdere details verwijzen wij naar hoofdstuk 2.6

2.5 Overig: Secretariaat / Financiën / Communicatie
2.5.1 Administratie & Financiën
Dit cluster verzorgt de volledige boekhouding, de ledenadministratie, de facturering van de activiteiten
en de verhuur. Een groep van 7 personen draagt zorg voor bovengenoemde handelingen.
De WSV heeft het ook dit jaar helaas zonder penningmeester moeten doen. Het dagelijkse bestuur,
bestaande uit de voorzitter en de secretaris, nemen tot nu toe de taken en verantwoordelijkheden over.
Met dank aan deze groep komt alsnog het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en de
subsidieverantwoording tot stand.

2.5.2 Collectes
De werkgroep is verantwoordelijk voor een tweetal collectes die jaarlijks worden gehouden:
• Jantje Beton (maart 2010)
• WSV De Hoven (juli 2010)
De collectes werden gelopen door 23 vrijwilligers. Opbrengst dit jaar was €1.072.

2.5.3 De Hovenhier
Dit jaar is het verenigingsblad “de Hovenhier” 3 keer uitgekomen. Dit is het informatiemagazine van de
WSV. Hierin vindt men een agenda waarin onder andere alle komende activiteiten gemeld worden
alsook verslagen van activiteiten die geweest zijn, berichten uit de bestuurskamer en van de
verschillende werkgroepen, een column etc. Het is ook een belangrijke informatiebron vanuit bestuur
naar de leden van de WSV. Maar de Hovenhier is meer dan alleen een “clubblad” van de WSV.
Achterin vindt men informatie die is aangeleverd door andere actieve groepen uit de wijk.
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De redactie en opmaak werd ook door vrijwilligers gedaan. Verspreiding wordt verzorgd door 16
personen.
Naast de Hovenhier wordt er voor elk nieuw seizoen het activiteitenboekje van de WSV verspreid.
Hierin staat beschreven welke activiteiten de bewoners het komende seizoen kunnen verwachten en
staat er informatie voor bewoners om zich te kunnen aanmelden voor betalende activiteiten.
Even leek het erop dat de Hovenhier zijn laatste editie zou hebben in het afgelopen seizoen. Als
gevolg van de kleine groep vrijwilligers, het uitzicht dat er geen opvolgers zouden komen en de
moeizame input van informatie vanuit de vereniging, is het aantal uitgaven dit jaar minder en is het
activiteitenboekje pas later in het seizoen uitgegeven. Gelukkig hebben zich een aantal nieuwe
vrijwilligers aangemeld.

2.5.4 Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door 2 vrijwilligers. De ledenadministratie is ook
verantwoordelijk voor de eigen bijdragen van onze eigen activiteiten (judo, jazz, zaalsporten). Tevens
houden zij het overzicht van alle vrijwilligers bij.

2.5.5 Secretariaat
Het secretariaat wordt bemand door de secretaris en een vrijwilliger. Het verwerken van de post en
het archiveren zijn de hoofdactiviteiten. Het digitaliseren van de post moet nog ontwikkeld worden.

2.5.6 Website
Door te weinig animo en te weinig vrijwilligers in deze werkgroep, heeft de ontwikkeling van onze
website lang stilgestaan. Gelukkig heeft binnen de wijk een persoon zich aangemeld om een rol te
spelen bij het beheer van de website. Deze persoon zal hiervoor een cursus volgen. Het investeren in
eigen mensen heeft de voorkeur van de WSV. Het raamwerk voor de vormgeving, de bouw en het
onderhoud is uitbesteed.

2.6 Overige spontane georganiseerde activiteiten
2.6.1 Kleedjesmarkt
In de zomervakantie konden kinderen t/m 12 jaar alle oude spulletjes uit de kast halen en ze verkopen
in de speeltuin.

2.6.2 IJsbaan
Voor de tweede keer is het gelukt om een ijsbaan te maken in de speeltuin. Ondanks de korte periode
en de vele sneeuw hebben de kinderen uit de wijk toch nog even kunnen schaatsen.

2.6.3 (Zomer)avond voetbal
Wat vorig jaar begon als een avondje voetbal met een aantal bekenden, is dit jaar uitgelopen op een
ware sportavond. Na de zomeravond voetbal in de speeltuin hadden de meesten de smaak zo te
pakken dat het voetbal werd voortgezet in de zaal. Zo werd er gedurende de wintermaanden op de
vrijdagavond in de sportzaal aan de Twelloseweg verder gespeeld met een man of 15 (aantal niet
meegenomen in overzicht § 1.5.3). Zodra het weer het toeliet en de avonden weer langer werden,
kwam het zomeravond voetbal weer in beeld.

2.7 Activiteiten georganiseerd door derden
Naast onze eigen werkgroepen en bestuur zijn er ook tal van docenten of organisaties die zaal - of
kantoorruimtes huren in ons wijkgebouw om daar hun activiteiten te doen of cursussen te geven.
Hieronder een opsomming van de activiteiten van het afgelopen seizoen:
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Hovensoos
De seniorensoos is het ontmoetingsmoment voor ouderen in de wijk. Deze vindt elke donderdag
plaats tussen 14.00 en 16.00 uur in ’t Hovenhuus. Op deze gezellige middagen worden allerlei
activiteiten gedaan zoals: bingo, Rummikub, klaverjassen, jokeren, sjoelen, biljarten enz. Sommige
middagen waren het afgelopen seizoen weer bijzonder:
• een samenkomst in december in het teken van kerst;
• een optreden van het shantykoor uit Gorsel;
• een optreden van Jannetje en Dubbel, twee echte Schokkers van wie de eigen wortels liggen op
de bodem van / en rondom de voormalige Zuiderzee;
• de afsluiting in de vorm van een reisje.
Stichting Ouderenwerk Deventer
2 gymnastiek groepen voor ouderen: 1 seniorengymgroep en 1 huisvrouwengymgroep
Elke donderdag van 09.15 tot 11.15 uur in de sportzaal.
Vrouwenvereniging Ned. Hervormde Kerk ( de Hoven)
Woensdagmiddagen in de even weken.
Yoga
2 groepen van 19.00 tot 20.00 en 20.15 tot 21.15 uur.
Elke dinsdagavond in de sportzaal.
Taekwondo - Taekwondoschool IJsselland
Elke vrijdag van 19.15 tot 21.15 uur.
(gestopt per 1 maart 2010)
Trombosedienst Deventer
Elke vrijdagmorgen bloed prikken.
Consultatiebureau voor zuigelingen - Carinova
1e en 3e dinsdagmorgen van de maand.
Cactusclub Succulenta
Ruilbeurs 1x per jaar en op de 1e maandag van de maand een verenigingsavond, van 19.45 tot 23.00
uur in de grote zaal.
Speltherapie
Op verschillende dagen van de week, afhankelijk van de afspraken.
“Mag het ietsje meer zijn”
Op maandag en vrijdag kunnen mensen met overgewicht onder begeleiding van een deskundige
sporten.
Bedrijfsarts
Op afspraak, op verschillende dagen van de week.

Incidentele verhuur zaalruimte aan:
• De Zonnebloem
• Theatergroep No Way
• Carnavalsvereniging De Deurzakkers
• Chaverim, vereniging voor internationale dans
• Werkgroep Opleiding Reanimatie
• Stichting IJsselland
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•
•
•

Hooravonden Gemeente Deventer
Stembureau
Leden van de WSV

Vergaderingen/bijeenkomsten van:
• Wijkambtenaar: spreekuur
• Wijkteam / Wijkaanpak
• Taakgroep Rondgang door de wijk
• Taakgroep Worpplantsoen
• Themagroep Senioren
• Stichting Steenworp
• Klankbordgroep Nevengeul (IJsselsprong/Bypass)
• De Worp Weg Werp vrij
• Deelauto op de Worp
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3. Aandachtspunten
Naast dit uitgebreide overzicht van alle activiteiten die er in het seizoen 2009/2010 hebben
plaatsgevonden, willen we in dit verslag ook graag kort benoemen wat we als vereniging als
aandachtspunten zien.
Geen penningmeester
De WSV heeft het afgelopen seizoen formeel zonder penningmeester gedraaid. Het is niet gelukt hier
een vervanger voor te vinden. Het bestuur ziet dit als het grootste aandachtspunt van dit moment.
Vrijwilligersbeleid
Binnen de WSV waren ook dit seizoen voldoende vrijwilligers actief om de werkgroepen draaiende te
houden. Echter, het komt nog steeds voor dat bepaalde activiteiten onder druk komen te staan in
verband met een gebrek aan vrijwilligers op dat moment.
Naast het aantrekken van vrijwilligers is het koesteren en het afscheid nemen ervan ook belangrijk.
Een bestuurslid gaat de taak op zich nemen om het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.
WMO: de Hoven als woonservicezone
De wijk De Hoven heeft een unieke ligging doordat het de enige wijk is aan de westkant van de IJssel.
Een aantal basisvoorzieningen zijn te vinden in de wijk zelf, maar voor veel voorzieningen gaan de
inwoners naar de andere kant van de IJssel of soms naar Twello.
De Gemeente heeft De Hoven echter wel aangewezen als woonservicezone volgens de WMO.
Bepaalde voorzieningen zullen in de toekomst in onze wijk als onmisbaar en verplicht worden genoemd.
Ons wijkgebouw leent zich als beste binnen onze wijk voor voorzieningen die volgen uit de WMO. Wij
zullen dan ook een open houding aannemen tov de Gemeente om te komen tot oplossingen op dit
gebied. Met Carinova zijn we al in gesprek geweest. Dit heeft reeds geleid tot aanpassingen die
aansluiten bij hun wensen.
De WSV houdt de eindverantwoording over het multifunctionele karakter van het wijkgebouw ’t
Hovenhuus. Het fungeren als wijk- en speeltuinvereniging blijft de core business.
Beheerder Wijkgebouw
Al sinds lange tijd wordt het Hovenhuus na alle tevredenheid gerund door een aantal ‘beheerders’. In
de ochtend door een vrijwilliger en ’s middags door een gesubsidieerde parttime kracht van Sallcon
Werktalent. Wanneer deze personen wegvallen, zal het voor de WSV heel moeilijk zijn om hier
vervanging voor te krijgen, mede gezien de ontwikkelingen rondom de woonservicezone en de daarbij
behorende verantwoordelijkheden.
Werkgroep Jeugd/Jongeren
Zoals in dit activiteiten verslag te lezen is, is De Hoven een kinderrijke wijk met grote behoeften aan
activiteiten voor de jeugd en jongeren. De Wijk-en Speeltuinvereniging probeert in de behoefte te
voorzien door het wijkgebouw en de speeltuin, sportzaal en zijvleugel beschikbaar te stellen en de
vrijwilligers te benaderen om te assisteren bij de activiteiten.
Om de continuïteit voor deze activiteiten te kunnen waarborgen zijn we voor een groot deel afhankelijk
van de ondersteuning van het kinder- en jeugdwerk van Raster. In het verleden is het vaker gebeurd
dat door financiële maatregelen vanuit de Gemeente Deventer deze ondersteuning van Raster weg
viel, vandaar dat dit voor ons een belangrijk aandachtspunt zal blijven.
De jongeren activiteit/inloop is elke vrijdagavond van 19.00u tot 23.00u. Dit betekent netto 4 uur
jongerenwerk in de week en de nodige voorbereidingstijd. De jeugd activiteit is elke 3e vrijdag van de
maand van 18.30u tot 22.00. Ook hier betekent dat netto 4 uur jeugdwerk in de maand en de uren die
nodig zijn om de activiteit voor te bereiden, een draaiboek te maken en af te stemmen met de
vrijwilligers van de WSV.
Dit aantal uren is het minimum wat we nodig hebben om de continuïteit te kunnen waarborgen.
Ook voor het komende seizoen rekenen we weer op een prettige samenwerking met de mensen van
Raster en hopen dit op deze manier voort te kunnen blijven zetten.
Ouderen
Een ander aandachtspunt van de WSV is om de betrokkenheid rondom ouderen in de wijk te
vergroten.
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Maatschappelijke stage
De WSV wil de mogelijkheid onderzoeken of de vereniging een plaats kan bieden aan leerlingen van
het voortgezet onderwijs voor de maatschappelijke stage.
De eindverantwoordelijkheid voor de stage ligt bij de school en de vrijwilligersmakelaar (=VCD). Er zijn
binnen Deventer hiervoor ongeveer 3600 stageplekken nodig. De leerlingen zijn verzekerd vanuit
school en de school draagt zorg voor de stageovereenkomst. De beoordeling van de stage dient
plaats te vinden door de (non-profit) stagehouder.
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