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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. 
 
Doordat we als vereniging financieel gezond zijn en veel activiteiten zelf kunnen organiseren en 
daarnaast het beheer en onderhoud grotendeels door onze eigen mensen kunnen laten doen, maken 
we het voor alle leden mogelijk om op een laagdrempelige wijze deel te nemen aan onze activiteiten. 
Onze aandacht is ook dit jaar dan weer gericht geweest op het in stand houden van het aantal 
vrijwilligers en waar nodig tijdig op te zoek gaan naar nieuwe mensen. Middels ons jaarlijkse 
stamppotavond begin januari en de vrijwilligersavond aan het einde van het seizoen willen we als 
bestuur onze dank laten uitgaan naar onze vrijwilligers. Ons medeleven gaat ook uit naar de 
vrijwilligers die dit jaar helaas zijn komen te overlijden.  
 
Een punt van aandacht binnen het bestuur zijn de activiteiten voor ouderen. Behalve de koersbal 
organiseren we eigenlijk niets voor de ouderen in onze wijk. Dit zouden we graag veranderen. We 
vinden dat ’t Hovenhuus een uitermate geschikte plek is voor ouderen om elkaar te ontmoeten en 
activiteiten met elkaar te ontplooien.  
 
Sinds dit seizoen huisvest ook de buitenschoolse opvang (BSO) van Raster in ons gebouw. Als 
bestuur achtten wij het noodzakelijk dat er een BSO zou moeten zijn in de wijk, zodat kinderen niet 
met een busje naar de overkant hoeven. Duidelijke afspraken met Raster hebben geleid tot een 
overeenkomst, waardoor op vaste dagen de kinderen uit de wijk na school naar ’t Hovenhuus kunnen 
komen. Ze maken hier gebruik van onze ruimte, maar zeker ook van de speeltuin.  
 
Dit jaar is een kleine groep kinderen begonnen met muziekles en door het succes zal het volgend 
seizoen een vervolg krijgen. Ook zijn we trots op de nieuwe inrichting van de grote zaal en hebben we 
zelfs een prachtige fototentoonstelling gehad in ons gebouw. Uiteraard zijn wij ook verheugd dat het 
pleintje voor ons gebouw zo’n opknapbeurt heeft gehad en dat deze vernoemd is naar de 
bondscoach. Laten we er samen voor zorgen dat het pleintje een centrale ontmoetingsplek in de wijk 
wordt en dat het lange tijd in goede staat is te aanschouwen. 
 
De WSV is blij dat ze deel mag uitmaken van een wijk waarin duurzaamheid zo’n belangrijke rol speelt 
bij zoveel mensen. Waar mogelijk proberen we zelf bij te dragen aan deze duurzaamheid. Het bestuur 
is vanaf het begin betrokken geweest bij het project Zonnehoven. Het bestuur is voorstander van 
duurzame energie, maar dit moet wel passen binnen een acceptabel financieel plaatje. Uiteindelijk 
hebben we toch moeten besluiten om niet te investeren in zonne-energie, omdat er voor ons voor 
deze investering een terugverdientijd geldt van meer dan 20 jaar. Dit heeft met name te maken met de 
fiscale mogelijkheden die wij hebben met betrekking tot de energiebelasting. Als WSV blijven wij open 
staan voor duurzame ideeën en verwelkomen wij graag mensen die hierin een rol willen spelen. 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat we met al onze vrijwilligers weer veel voor elkaar hebben 
gekregen en dat we samen met tal van andere initiatieven in de wijk bijdragen aan een prettige 
leefomgeving. 
 
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 2010 tot en met augustus 2011. 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 
• Ouderbeleid 

 

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 grotendeels gefunctioneerd zonder penningmeester. 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. Een nieuw 
bestuurslid heeft zich aangediend en is zicht aan het inwerken voor de functie van penningmeester. 
Verder is in het afgelopen seizoen de functie van Clusterhoofd Sport en Spel vacant geweest en heeft 
een algemeen bestuurslid het afgelopen seizoen afscheid genomen. 
Tot slot heeft onze voorzitter, die deze functie sinds 2007 vervult, aangegeven om bij de volgende 
ledenvergadering (november 2011) zijn functie neer te leggen. Hij zal zijn functie op een goede en 
zorgvuldige manier overdragen. Een opvolger is er nog niet. Aan het einde van het seizoen hebben wel 
een aantal vrijwilligers aangegeven interesse te hebben in een functie binnen de WSV. Een aantal keren 
hebben zij al 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 liep eind 2010 af. Op initiatief 
van de WSV en in goed overleg met de Gemeente is er een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen. 
De overeenkomst heeft nu een geldigheidstermijn van 30 jaar. Dit was voorheen 15 jaar. 
 

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. Voorheen lied de 
vereniging de speeltoestellen keuren door de firma Eibe. Sinds dit seizoen loopt de keuring via de 
Gemeente. Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt verzorgd door Stichting Natuur Anders, 
m.u.v. het maaien van het gras, dit wordt verzorgd door het Deventer Groen Bedrijf. 
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.1350 leden (2010: 1304), onderverdeeld in: 243 
gezinnen; 24 éénoudergezinnen; 92 twee persoonshuishoudens en 31 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 127 leden (= 75 gezinnen) 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  :   23 
• Jazz  : 107 
• Breakdance :   24 
• Streetdance :   21 
• Badminton :   26 
• Volleybal :   19 
• Zaalvoetbal :     8 

 

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. In de 
najaarsvergadering van november 2010 is de nieuwe Recht van Opstal behandeld en door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 
 

1.6 De vrijwilligers  

1.6.1 Aantallen 
De vereniging kende in het seizoen 2010-2011 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 aantal 
Sport en Spel Biljart 2 
 Hovensoos 4 
  Jazz 9 
  Judo 2 
  Klaverjassen 1 
  Koersbal 1 
  Sportzaal 6 
  Stratenvolleybal 11 
Jongeren en Jeugd Jeugd 3 
  Jilliebar 0 
  Noppieclub 8 
  Sinterklaas 1 
  Huttenkamp 92 
  Speel-o-theek 14 
Facilitair Algemeen Beheer 5 
  Barteam 41 
  Interieur 2 
  Interieur en klussen 4 
  Oud papier 33 
  Speeltuin 11 
  Verhuur 1 
Diversen A&F 7 



Activiteitenverslag WSV De Hoven seizoen 2009-2010   
 

 8

Werkgroep Onderdeel aantal 
  Collectes 21 
Diversen (vervolg) Hovenhier (verspreiding) 15 
  Ledenadministratie 2 
  Secretariaat 1 
  Communicatie en PR (excl. verspreiding Hovenhier) 11 
Bestuur Dagelijks & algemeen 5 
Totaal*   313 
* Mensen kunnen in meerdere werkgroepen actief zijn 
Bron: Ledenadministratie per september 2011 
 

1.6.2 Vrijwilligersavonden 
Hiermee bedanken we al onze vrijwilligers voor hun inzet. 
 
Ook dit jaar heeft de WSV De Hoven een Stamppotavond georganiseerd voor al haar vrijwilligers op 8 
januari. Naast de vrijwilligers waren partners en kinderen welkom. Na de geslaagde avonden van 
vorige jaren was het dit jaar helemaal een succes. Maar liefst 147 personen hebben gezamenlijk 
genoten van de verschillende stamppotten. Voor de organisatie een logistieke uitdaging, maar alles is 
prima verlopen. 
 
Vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van een afsluiting van het seizoen voor alleen de 
vrijwilligers. Dit jaar was de opkomst iets minder, maar dat had te maken met de reeds begonnen 
vakantie en Deventer op Stelten. Op vrijdag 1 juli verzamelde ongeveer 30 personen zich voor het 
Hovenhuus met de fiets aan de hand. Dit jaar was de keuze gevallen op De kribbe, het museum café 
tegenover het fietspontje naar Gorssel. Daar hebben we genoten van een hapje en een drankje.  
 
 

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 februari 2011 is het wijkkoppel aangeschoven bij een vergadering van het bestuur. Vanuit beide 
kanten is de stand van zaken toegelicht. Het wijkkoppel heeft de WSV verder bijgepraat over het 
wijkteam, de wijkaanpak, een gehouden seniorenonderzoek en de jeugd/jongeren.  

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 signalerings-
functie in dit systeem. Voor het seizoen 2010/2011 hadden wij de beschikking over 4 uur jongerenwerk 
per week. Deze uren zijn geen overbodige luxe en wil de WSV graag behouden.  
 
Dit jaar heeft Raster voor de wijk een moeder-dochter activiteit georganiseerd. Hiervoor hebben 7 
stellen zich opgegeven. In 8 bijeenkomsten zijn verschillende thema’s besproken rondom de puberteit 
en de overgang naar de middelbare school. Deze pilot was zeer goed. Voor het volgende seizoen 
wordt nog bekeken of er een vervolg komt. Aan de bijeenkomsten zijn kosten verbonden. 
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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. Om elkaar beter aan te vullen hebben de beide voorzitters gedurende het 
seizoen regelmatig contact met elkaar. Het verkiesbaar stellen van de wijk voor de leukste dorp van 
Overijssel is hierdoor ook tot stand gekomen. 

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”. 
 

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 in samenwerking met Raster speciaal een ouder/kind activiteit 
georganiseerd om ouders te interesseren voor ondersteuning en begeleiding van activiteiten voor de 
jeugd&jongeren.   
 

2.1.2 Buitenschoolse opvang 
Het afgelopen seizoen heeft de buitenschoolse opvang van Raster voor het eerst zijn intrede gedaan 
in ’t Hovenhuus. De samenwerking is goed verlopen. Naast het behoud van een buitenschoolse 
opvang voor de wijk heeft het ook nog een ander positief gevolg gehad. Kinderen die al lid waren 
konden op een eenvoudige wijze binnen hetzelfde gebouw deelnemen aan judo en jazz-dans. Andere 
kinderen zijn hierdoor juist gaan deelnemen aan een activiteit. 
 

2.1.3 Verantwoord trakteren/snoepen 
Tijdens het Huttenkamp is er al veel aandacht voor het uitdelen van verantwoorde hapjes. Om ook 
verder binnen de vereniging hier aandacht aan te geven is gevraagd om traktaties van jarige kinderen 
beter te reguleren en er voor te zorgen dat er meer verantwoorde lekkernijen uitgedeeld worden. 
Het assortiment van snoep dat tegen betaling verkrijgbaar is voor kinderen in ’t Hovenhuus wordt ook 
tegen het licht gehouden worden. Het assortiment komt te bestaan uit snoep zonder geur-, kleur- en 
smaakstoffen.  
 

2.1.4 Wervelend Worp Feest 
Stichting Steenworp Contact organiseerde in 2010 het “Hof en Hoven, het SteenWorp Tuinfestival” op 
zaterdag 11 september in het worpplantsoen. Tijdens dit festival heeft de WSV zich gepresenteerd 
middels een informatiestand. De werkgroepen Jazz-dance, judo en jeugd hebben zichzelf gepromoot. 
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2.2 Cluster 1: Sport en Spel 

2.2.1 Jazz-dance, Breakdance en Streetdance 
De Dansgroep ‘De Eskape’ bestaat uit 13 dansgroepen, waarvan 2 breakdance en sinds dit seizoen 
ook 2 streetdance groepen. Alle lessen worden gegeven in ’t Hovenhuus (met spiegelwand), door 5 
leraressen en twee leraren. De leraressen zijn in het bezit van een B en/of C KNGU-licentie of volgen 
hiervoor de opleiding. De breakdance lessen worden gegeven door een ervaren breakdance leraar en 
geassisteerd door een assistent. Het totaal aantal deelnemers van de Eskape bedraagt 175. 
 

De groepsindeling ziet er als volgt uit: 
Groep Dag Tijd Leidster Deelnemers 
1 - basisschool groep 2 Dinsdag 16.15-17.00 Karin 17 
2 - basisschool groep 3 + 4 Maandag 16.30-17.30 Chrissy 20 
3 - basisschool groep 5 + 6 Maandag 17.30-18.30 Chrissy 10 
4 - basisschool groep 7 + 8 Dinsdag 17.30-18.30 Karin 21 
5 - 13 t/m 15 jaar Dinsdag 18.30-19.30 Larissa 14 
6 - 16 jaar en ouder Dinsdag 19.30-20.30 Chrissy 11 
B selectie Vrijdag 17.00-18.30 Loes 13 
Puur Maandag 19.30-21.00 Nathalie 10 
Dames Dinsdag 20.30-21.30 Loes 14 
Breakdance (vanaf 8 jaar) Vrijdag 18.30-19.30 Roy/Jeroen 11 
Breakdance (vanaf 12 jaar) Vrijdag 19.30-20.30 Roy/Jeroen 13 
Streetdance (vanaf 8 jaar) Woensdag 16.45-17.45 Larissa 12 
Streetdance (vanaf 12 jaar) Woensdag 17.45-18.45 Larissa 9 

 

 
 

De werkgroep jazz-dance regelt een hoop zaken rondom het lesgeven, zoals de jaarlijkse uitvoering, 
kamp, nieuwsbrieven, kleding en nog veel meer. 
 

Wat Waar Wanneer Aantal 
deelnemers

Wervelend Worp festival De Worp, Deventer 11 september 70 
Jazzkamp Otterlo 8, 9 en 10 oktober 63 
Breakdance-uitje De Scheg, Deventer 8 april 24 
Deventer Open Opdium Schouwburg, Deventer 6 maart 101 
Dance-Rythm  Zutphen 26 maart 40 
Demogyada De Scheg, Deventer 15 mei 101 
Audities Puur en gev. B Hovenhuus.  29 mei 35 
Seizoensafsluiting / eigen uitvoering Jachtlust, Twello 26 juni 118 
Opleiding docenten Hovenhuus Het hele jaar door 4 

 
Als afsluiting van het seizoen werd dit jaar in de Jachtlust in Twello een 
voorstelling gegeven. Alle groepen van de Eskape lieten hun dansen zien 
die zij het afgelopen seizoen hebben geleerd. Veel ouders, familie, 
bekenden en mensen uit de wijk hebben genoten van een spetterend 
optreden. Aan het eind van de show werd het nieuwe logo gepresenteerd. 
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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 23 leden. 
 

De groepsindeling ziet er als volgt uit: 
Groep Dag Tijd 
Leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar Donderdag 16.15 - 17.00 
Leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar Donderdag 17.00 - 18.00 
Senioren en Junioren vanaf 10 jaar Donderdag 18.00 - 19.00 

 

De lessen worden verzorgd door een ervaren judo-docente. Ze volgt regelmatig cursussen om haar 
techniek en kennis op peil te houden.  
 

Naast de lessen wordt er gedurende het seizoen deelgenomen aan judotoernooien en geeft de 
werkgroep demonstraties. Bij het jeugd judotoernooi op 27 maart in Winterswijk zijn de judoka’s van 
WSV in de prijzen gevallen. Op twee matten werden partijtjes gejudood met judoka’s van diverse 
judoclubs uit Oost- en Midden-Nederland. Op 17 april 2011 hebben de judoka’s deelgenomen aan het 
toernooi in Terwolde georganiseerd door Judokwai Lorenz. 
 

 
 
Tijdens de festiviteiten rondom de opening van het Bert van Marwijkplein heeft de judo weer een 
mooie demonstratie van de sport gegeven in het worpplantsoen. De judoka’ s van WSV gaven op 21 
april in het Worpplantsoen een mooie demonstratieles onder de leiding van judodocente Debby 
Lorenz-Vos. Het was heerlijk judoën in het park en onder het toeziend oog van Bert van Marwijk.  
 
Dit seizoen zijn er voor het eerst stappen gezet om naast judo ook vrouwen vanaf 18 jaar te 
interesseren voor een weerbaarheidtraining. 
 

2.2.3 Klaverjas 
Het seizoen kent een competitie met veel gezelligheid en een gemiddelde opkomst van 31 
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 11 april dit jaar vond de prijsuitreiking van de competitie plaats en 
werd er door één van de deelnemers een heerlijk buffet aangeboden. 
Op 11 december heeft er nog een Klaverjasmarathon plaatsgevonden van 10.00 tot 17.00 uur. 
Hieraan hebben meer dan 60 enthousiaste kaarters meegedaan. 
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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 speelavond is op de woensdagavond vanaf 19.30 uur. De 
competitie begint in  september en eindigt begin april. 
Het biljart wordt tevens gebruikt door de mannelijke senioren uit de wijk. Al ruim 15 jaar is deze groep 
heren op de maandagmiddag aan het biljarten. Ze spelen als sterren op het groene laken. Soms is de 
aanzet te dik of soms te dun. Maar bovenal is het de gezelligheid die deze middag zo leuk maakt. 
Hier komen gemiddeld zo’n 12 “olde mennekes” op af. 

2.2.5 Koersbal 
Vanaf eind augustus tot eind mei wordt er iedere 
dinsdagmorgen de groene mat uitgerold voor 
koersbal. Van 9.30 tot 11.30 uur wordt door een 
groep van gemiddeld 15 enthousiaste ballers 
koersbal gespeeld in ’t Hovenhuus. 

 
 
 
 
 

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 bedrag wordt het totale bedrag aan kosten (huur, 
EHBO, sportattributen) gedeeld door het aantal deelnemers. 
 
BADMINTON 
Woensdag   Donderdag 
19.30-21.00 uur  19.30-20.30 uur 
21.00-22.00 uur 
Aantal leden: 26  
 
VOLLEYBAL (gemengd/recreatief) 
maandag 
20.30-22.00 uur 
Aantal leden: 19  
 
ZAALVOETBAL (heren) 
vrijdag 
18.30-19.30 uur 
Aantal leden: 8  

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). 
Het weersbericht beloofde wat voor zaterdag 18 juni 2011. Gelukkig viel het allemaal reuze mee; op 
een enkel buitje overdag na bleef het droog en hebben de sportievelingen zelfs nog van het zonnetje 
kunnen genieten.  
Dit jaar namen 15 teams (volwassenen) en 2 jeugdteams deel aan de wedstrijd, aangemoedigd door 
de toeschouwers die wel een regenbuitje trotseerden. Het was een sportieve en gezellige dag.  
Na het toernooi en de prijsuitreiking volgde weer de barbecue en ’s avonds gingen de voetjes van de 
vloer op de muziek van een band.  
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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. 
 

Activiteiten Jeugd 2010-2011 
September 2010 Om 18.30u hadden zich 17 kinderen verzameld in de speeltuin voor de survival 

6-kamp. Een opdracht was om zo snel mogelijk een vlot te bouwen van 4 lange 
balken en 4 korte balken, en touw. Het vlot moest stevig genoeg zijn om 1 
persoon te dragen en er moest een circuitje mee afgelegd worden. Daarna 
volgde nog andere spectaculaire opdrachten. 
Toen de 2e groep om 20.30u aan de beurt was, begon het al donker te 
worden. Met een groepje van 11 jongeren begonnen we eerst de strijd met het 
A lopen. Eén persoon uit de groep ging in het houten frame staan en 4 
anderen moesten met behulp van touwen de A in beweging brengen. Tot slot 
was er voor de winnaars een vette prijs: namelijk een reep chocola!  

Oktober 2010 Voor de verandering was er vanavond geen Bingo met cijfertjes maar Bingo 
met muziek nummers. We begonnen om 18.30u met 53 kinderen van groep 4 
t/m 6. Verdeeld over 6 tafels konden alle kinderen het grote scherm goed zien. 
Er werden briefjes uitgedeeld met de foto’s van buitenlandse popsterren en 
verschillende Nederlandse artiesten. Eerst werd er een muziek fragment 
gedraaid en daarna werd kort de foto van de betreffende artiest laten zien, 
terwijl het volgende muziek fragment al weer te horen was. Er werd afgesloten 
met een ouderwetse stoelendans. Ook hier waren nog een paar leuke prijsjes 
te winnen.  
Vanaf 20.30u waren er 24 enthousiaste jongeren van groep 8 en klas 1 en 2 
van het voortgezet onderwijs. Ook hier speelde we de muziek bingo, alleen lag 
het tempo iets hoger dan in de vorige groep. De muziek keuze van de DJ viel 
in goede aarde! Bij een aantal nummers werd gezellig meegezongen en op het 
ritme van de muziek op de tafels gebonkt. Toen we om 21.30u gingen afsluiten 
werd er gevraagd of we niet nog een ronde konden spelen. Een mooier 
compliment is volgens mij niet denkbaar!  

  
November 2010 Voor deze avond was er een spelletjes parcours uitgezet waarbij de kinderen 

in groepjes een aantal opdrachten/spelletjes moesten uitvoeren of een 
puzzeltje oplossen. Het varieerde van een rekensom, rebus, sudoku, legpuzzel 
tot een skoobidoo opdracht. Voor de winnaars was er uiteraard een prijsje. Er 
werd in ieder geval heerlijk gesmuld van allerlei Sinterklaas lekkers! 

December 2010 Om het jaar 2010 in stijl af te sluiten is ereen gala avond georganiseerd. Niet 
zomaar een gala avond maar een avond waarbij iedereen verkleed mocht 
komen als zijn/haar favoriete stripfiguur. Er was een disco, karaoke, cocktailbar 
met lekkere hapjes en drankjes en uiteraard een echte striphoek waar je lekker 
lui in zitzakken kon “hangen”om een leuk stripboek te lezen. Ook kon je een 
button maken met een stripheld erop of een andere leuke tekening. Om zelf 
nog een stripverhaal te bedenken hingen er ook nog posters waar je zelf de 
tekst in kon vullen.  
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Activiteiten Jeugd 2010-2011 
Januari 2011 De uitdaging van deze avond was om te laser gamen en te darten tegen je 

ouders. Om 18.30u liep ’t Hovenhuus in een keer helemaal vol. 35 kinderen en 
25 ouders kwamen zich inschrijven voor een partijtje laser gamen. Door de 
grote opkomst kon iedereen 1 spel spelen en tussen door in de grote zaal een 
partijtje darts spelen. Na een korte pauze kwam de oudere jeugd in groepjes 
binnen druppelen. Ook hier was er een grote opkomst onder de jongeren, 
alleen was het aantal ouders beduidend minder dan in de jongste groep. 
Tussen het gamen door kon er gekeken worden naar de Voice of Holland met 
chips en nootjes en vanaf 21.00u kon de jeugd meedoen met het Dart toernooi 
in de grote zaal. Alles bij elkaar was het een geslaagde avond.  

Februari 2011 In het donker met een GPS apparaat de wijk rond lopen. Onderweg waren 2 
posten waar de kinderen wat drinken en wat lekkers kregen. Rond half zeven 
kwamen de eerst binnen druppelen. Uiteindelijk gingen er 4 groepen op pad, in 
totaal 23 kinderen. Voor de oudste groep werd een extra spel element 
ingebouwd. In 3 groepen van totaal 12 kinderen werd de zelfde tocht gelopen 
alleen moesten zij 3 extra opdrachten uitvoeren. Met een klein prijsje voor de 
winnaar en een aardigheidje voor de anderen werd de avond afgesloten.  

Februari 2011 Kindercarnaval wordt op de Hoven al jaren gevierd. Sinds een aantal jaren 
zelfs met een “echte” optocht onder muzikale begeleiding van de Deurdweilers 
uit Deventer. Een stoet van 48 kinderen vergezeld van vele ouders, vertrokken 
rond 13.30u vanaf ’t Hovenhuus achter de muziek aan, dwars door de wijk 
heen. Binnen in het wijkgebouw stond de feestmuziek al aan en kon er 
aangesloten worden voor een kleintje Carnaval in de grote zaal. Na een rondje 
stoelendans en krantje doorgeven was het tijd voor de prijs uitreiking. Beloond 
met de nodige medailles, snoepjes en uiteraard de Wisselbeker kregen alle 
winnaars een groot applaus.  

    
Maart 2011 De filmavond is goed bezocht. Om 18.30u zat de zaal vol met 44 kinderen uit 

groep 5, 6 en 7. Gekozen was voor het thema Humor, vandaar dat de film 
Garfield werd gedraaid. Met een korte pauze voor de popcorn en de ranja leek 
het net even een “echte” bioscoop. De tweede groep telde 23 jongeren. Zij 
hadden via Hyves kunnen stemmen op hun favoriete film; Scarymovies. Voor 
een paar kinderen was de humor ver te zoeken en overheerste “scary” het 
meest! Dit betekende een gezellige boel in het bar gedeelte met chips, popcorn 
en de X-factor op de televisie.  

April 2011 Tegen 18.30u hadden zich 34 kinderen uit groep 5,6 en 7 gemeld bij ’t 
Hovenhuus voor deze Vossenjacht. In groepjes gingen ze de wijk in op acht 
naar “verdachte” figuren die zich op de vreemdste plekken ophielden.. 
Uiteindelijk was het de bedoeling om met de verzamelde letters het goede 
woord te vormen. Ook voor de oudere groepen was er een leuke opkomst van 
22 jongeren.  

Mei 2011 Voor deze creatieve activiteit meldden zich om 18.30u 14 liefhebbers. Er was 
genoeg materiaal om met textielverf, stiften, draad en naald en verschillende 
kraaltjes en knoopjes een leuk persoonlijk tintje te geven aan een tas, etui of 
portemonnee. Voor de jongste uit de groep bleek het toch wel een werkje waar 
wat geduld voor nodig was. Gelukkig was het mooi weer en kon er tussendoor 
even gebruik gemaakt worden van onze fijne speeltuin. Voor de oudere groep, 
een groepje van 10, was er van de begeleiding weinig hulp nodig. Zij leefden 
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Activiteiten Jeugd 2010-2011 
zich helemaal uit met een super leuk eindresultaat. Al met al een activiteit die 
wat minder breed gedragen werd maar zeker erg leuk was om te doen. 

Juni 2011 Voor onze slot activiteit van dit seizoen hadden we gekozen voor een mooi 
weer spel. Het spel was helemaal geweldig, alleen het weer werkte niet echt 
mee. Aangezien het water rijkelijk vloeide en we een ijsjes in de planning 
hadden, hebben we dit maar snel veranderd in warme chocolademelk met 
marshmallows en een kanokoek. De eerste groep bestond uit 35 
fanatiekelingen, die ondank het weer, de hoge baan beklommen en met een 
razend tempo aan de andere kant naar beneden kwamen om aan de bel te 
trekken en de snelste tijd neer te zetten. Al bibberend en klappertandend 
meldden zij zich zelfs voor een 2e en een 3e keer. Toen de oudste groep aan 
de beurt was, was de temperatuur nog iets verder gedaald. Het voordeel was 
dat zij met een kleiner groepje waren en dus snel weer aan de beurt waren. 
Ook hier werden record tijden gebroken. De uiteindelijke winnaars gingen met 
een kadobon voor Zwembad de Schaeck naar huis. Het was een spetterende 
afsluiting van een leuk seizoen met zeer verschillende activiteiten. 

 

Ook dit seizoen heeft een team van de WSV meegedaan aan de Go Ahead Eagles Buurtleague. 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.  
 

Helaas blijft het moeilijk om ouders te werven voor de werkgroep jeugd. Tijdens de ouder/kind 
activiteit (laser game en darten in januari) is er vanuit de werkgroep jeugd een beroep gedaan op de 
meegekomen ouders om zich op te geven voor de komende activiteiten. Het heeft concreet maar 2 
aanmeldingen opgeleverd en een aantal ouders die eerst de agenda thuis moeten raadplegen voordat 
ze zich definitief willen aanmelden.  
 

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 Valentijnsdag. 
 
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 er voor de jongeren vanaf groep 8 een Jeugdhonk aanwezig, 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. Het streven is om een groep te 
creëren die uiteindelijk selfsupporting is en hulp kan bieden bij nieuwe jongeren. Het is vervolgens een 
cirkel die draaiend gehouden dient te worden. Hierbij is de steun van een jongerenwerker 
onontbeerlijk.  
 

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. Natuurlijk is groep 5 ook 
welkom. Het is ieder keer weer een avontuur voor de kinderen. Gemiddeld komen er 40 tot 60 
kinderen spelen. Doorlopend zijn er kleurplaten en spelletjes in de sportzaal. Maar weer of geen weer 
de Noppies willen altijd even (onder begeleiding) buiten spelen in de speeltuin. In de sneeuw of in de 
regen het maakt niet uit. Alle kinderen uit de wijk zijn welkom. Voor degene die niet lid zijn van de 
WSV wordt een kleine bijdrage gevraagd.  
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Een greep uit de activiteiten: 

Activiteiten Noppieklup 2010-2011 
Ruim 44 kinderen waren druk bezig met verschillende spelletjes, zoals mens erger 
je niet of een kaartspelletje, sjoelen, knikkerspel enz.. Vooral de 1 op 1 spelletjes 
gingen leuk, zoals dammen of “ wie ben ik”. Het circuitje in de sportzaal werd door 
een groepje grotere meisjes begeleidt. Zij helpen ons met activiteiten en doen ook 
zelf mee. Jong geleerd is oud gedaan. Na de ranja en spekkie kon ieder nog 
heerlijk in de speeltuin spelen. 

Oktober 2010 

Op het thema ‘Vleermuis’ waren 40 kinderen afgekomen. Er werd een verhaal over 
de vleermuis verteld en daarna konden ze kleurplaten, puzzels, mobiles en 
maskers maken. De grotere meisjes hebben de kinderen prachtig geschminkt als 
vleermuis of vampier. 

November 2010 Lekker gespeeld en geknutseld en getekend 
December 2010 Natuurlijk kwam Zwarte Piet op bezoek. Ook zijn er mooie dingen geknutseld voor 

in de kerstboom. 
Januari 2011 We wilden de vogeltjes verwennen. Met 55 kinderen zijn er bloempotjes versierd 

met een vetbolletje erin, en daarna gesmuld van de poffertjes en pannenkoekjes. 
Februari 2011 Het thema was Valentijn: voor iemand die we leuk of lief vonden is er een rood hart 

gemaakt, beplakt met crêpepapier of stickertjes. Hierop een waxinelichtje.  
Carnaval: Iedereen kwam prachtig verkleed. En er waren heel veel kinderen die 
middag. Er werden spelletjes gedaan en gedanst op carnavalsmuziek. 
Tevens mochten ze een stokje maken met een worstje, kaas, spekkie. Een echt 
feest.    
Geen Noppieklup maar feest van de speel-o-theek. En daar waren alle Noppies 
natuurlijk ook van de partij. 

Maart 2011 

Ieder kind werd op een stuk papier helemaal nagetekend. Daarna uitknippen en 
inkleuren/of beplakken, met stofjes of stickertjes en glitters.  
Deze keer met 60 kinderen stokken voor Pasen gemaakt. Het werd een kleurig 
geheel met crêpepapier, kleurige veters en chips en eitjes en een haantje in de top. 
Gelukkig kregen we hulp van enkele vaders/moeders. Daarna heerlijk buiten 
gespeeld en gezocht naar eitjes. 

April 2011 

We hebben voor Koninginnedag een stok met linten gemaakt van 
rood/wit/blauw/oranje en een vlaggetjes slinger. Er kon natuurlijk ook en kleurplaat 
worden gemaakt voor de koningin. 
Met 40 kinderen werden koeken versierd en met strijkkralen geknutseld.  
Eerst binnen met de strijkkralen en vervolgens en buiten de koeken versierd. 

Mei 2011 

Heel veel kinderen kwamen af op de afsluiting. Het was de laatste Noppieklup van 
dit seizoen. En dan wordt er altijd iets bijzonders van gemaakt, met dank aan 
sponsors. Van 13.00 tot 16.30 waren de kinderen constant aan het draaien in de 
draaimolen en springen op het springkussen. Niet moe te krijgen!!! Het was ook 
nog eens prachtig weer. Om 16.00uur ging de ijswagen open en er stond in een 
mum van tijd een lange rij wachtende kinderen voor een heerlijk schepijsje. 103 
ijsjes zijn er geschept in allerlei smaken en kleuren. 
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2.3.4 Sinterklaas  
Het sinterklaasfeest is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen, te weten: 
• GROEP A: 14.00-15.00 uur:  Kinderen uit groep 2 tot en met groep 4; 
• GROEP B: 15.30-16.30 uur:  Kinderen van 0 jaar t/m groep 1 van de basisschool, 
 
Oei, wat is het toch altijd weer spannend om te weten dat de echte Sint komt. Het is bekend maar toch 
gieren de zenuwen door de keel en zie ik wangetjes zo rood als een tomaat. Als eerste waren de 
“grote” kids aan de beurt. Dansen, zingen en gek doen op Disco Piet totdat de echte pieten 
binnenkwamen. Een uur later mocht de tweede groep naar binnen, hier ging het er een stuk rustiger 
aan toe, voor sommige kinderen was het de eerste keer. Voordat Sint kon beginnen werd er eerst een 
fotosessie gehouden. De echte durfals mochten nog een liedje zingen en ook met het pietenlied 
deden de mama’s en papa’s goed mee. Leuke cadeautjes, blije kinderen dus Sint was tevreden.  
 

 
 

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 127 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 
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. Op 16 maart was het weer zover. Zo’n kleine 100 kinderen kwamen langs in ’t 
Hovenhuus om te knutselen, broodjes te bakken en lekker te trommelen op een djembee. Gewapend 
met zelf gezaagde bootjes, vrolijk beschilderde bloempotjes of een eigenhandig gebeeldhouwd stenen 
amulet gingen jong en oud na ruim twee uur feesten moe en tevreden weer naar huis. 
 

       
 

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. 
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2.3.6 Huttenkamp 
Sinds 2008 wordt er elke zomervakantie een huttenkamp georganiseerd voor de kinderen uit de wijk. 
De opzet van het huttenkamp is dat de ouders meehelpen. Op deze manier heeft het huttenkamp 
kunnen groeien van zo’n 45 kinderen in 2008 tot 120 basisschoolkinderen in 2011, een groot succes! 
 

De organisatie is in handen van 3 vrijwilligers. Dit kunnen zij uiteraard niet alleen. Zij worden onder-
steund door verschillende commissies van ouders. Er is een commissie die ervoor zorgt dat er 
voldoende hout en bouwmateriaal beschikbaar is, een cateringcommissie die de heerlijkste hapjes en 
drankjes verzorgd, een activiteitencommissie die creatief aan het werk gaat met de kinderen, spellen 
en knutselwerk bedenkt. Tot slot de commissie veiligheid en EHBO, ook zeer belangrijk wanneer er 
getimmerd wordt. 
 

   
 

De kinderen bouwen van woensdag tot en met vrijdag in groepjes aan hun hutten. Daarnaast worden 
er talloze activiteiten georganiseerd. Dit wordt allemaal begeleid door de ouders, die hier net zoveel 
plezier aan beleven als de kinderen. Op vrijdag eten de kinderen in het huttenkamp, een maaltijd in 
stijl van het thema. ’s Avonds is er een uitgebreid feestprogramma en dan komt het hoogtepunt: het 
slapen in de eigen hut!! 
 

Het huttenkamp vond dit seizoen plaats van woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september. Dit 
jaar was het thema HET DORP. De hutten werden gebouwd rondom een heus dorpsplein. Elke hut 
had een eigen thema. Zo waren er een bakkerij, een kerk en een bank. Naast het bouwen aan de 
hutten werden ook dit jaar weer diverse spel- en knutselactiviteiten georganiseerd.  
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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. Dit seizoen is een gedeelte van het houtwerk en de ramen vervangen, met 
handhaving van de oude stijl van het gebouw. Tevens zijn er rotte planken, dakplaten en dorpels 
vervangen. Alles is na het herstel weer geschilderd. 
 

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 
maken van een extra buitendeur en het veranderen van een verwarmingselement.  
 

Op basis van een ‘warmteverliesrapport’ zijn er stappen ondernomen om het energieverlies vanuit het 
wijkgebouw naar buiten terug te dringen. Samen met een aannemer is er naar oplossingen gezocht. 
Soms ging het om het afdichten van kieren en soms moesten er grotere ingrepen worden verricht.  
Daarnaast is er met onze installateur een inventarisatie gedaan om te kijken wat er per ruimte aan 
energie bespaart kan worden. Ook wordt de ouderdom van de ketel bekeken. Voor de komende jaren 
zal een plan gemaakt worden welk vertrek dat jaar aan de beurt komt (meerjarenplan). 

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: 
• Op 15 oktober was het weer eens genieten met live muziek in de bar. Circa 50 wijkbewoners 

waren er getuige van. Tijd om te stoppen was er niet met zoveel enthousiasme onder de 
bezoekers. 

• Op 17 december 2010 werd de eerste (eindejaars) Hovenparty georganiseerd in het Hovenhuus. 
De ruimte was mooi aangekleed en de opkomst geweldig. De muziek die gedraaid werd was 
bepaald door degenen die een top 3 hadden ingestuurd; de top 20 van de Worp. Het hoogtepunt 
van de avond was het optreden van The Worportunities, een gelegenheidsband bestaande uit 
muzikanten wonend op de Worp, aangevuld met wat vrienden. Het publiek was razend 
enthousiast. De rest van de avond werd er muziek op verzoek gedraaid, gedanst en bijgepraat. 
Het was een heel gezellige avond en gezien de enorme opkomst lijkt een nieuwe traditie geboren. 

• Op 21 januari was er voor de 2e keer de Worpse Open, het Darttoernooi voor de Worp. Vanaf half 
zeven was er de gelegenheid voor de jonge jeugd tot 12 jaar om samen met zijn/haar vader en 
moeder een pijltje te gooien. Hier was de jeugd en ouders in grote aantallen op af gekomen. 
Vanaf 21.00 uur was de beurt aan de jeugd vanaf 12 jaar en de volwassenen. De jeugd speelde 
apart evenals de volwassenen en dat was maar goed ook want het niveau bij de jeugd was erg 
hoog. Was er vorig jaar een opkomst van 12 personen, dit jaar hadden we een verdubbeling. Het 
was voor de jeugd een geslaagde avond. Om 21.00 uur zijn we ook begonnen met de 
volwassenen. Een geslaagd 2e darttoernooi van de Worp en iedereen was het er over eens….. 
Snel beginnen met oefenen voor het volgend jaar…. 
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2.4.3 Interieur  
Deze werkgroep bestaat uit 2 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.  
De grote zaal is onderhanden genomen. Met de nieuwe lampen is het prachtig geworden. Daarnaast 
heeft een fototentoonstelling van een wijkbewoner voor een extra aankleding gezorgd. 

2.4.4 Schoonmaak 
Door de week wordt er dagelijks schoongemaakt. Op maandag en donderdag zijn er 3 vrijwilligers die 
een aantal ruimten schoonmaken. 
Het onderhoud van de vloer van de grote zaal is aangepakt. Door het intensieve gebruik is besloten 
de vloer vaker te boenen / in de was te zetten.  

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. 

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.  
 

Datum Kilogram 
Oktober 2010 14.540  

November 2010 13.300  
December 2010  8.960  

Januari 2011 12.860 
Maart 2011 17.180 
April 2011   9.180 
Juni 2011 13.580 
Juli 2011  11.940 

Augustus 2011    9.240 
Totaal 110.780 

 

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.  

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 
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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.  
Met dank aan deze groep is er het afgelopen seizoen, als gevolg van het ontbreken van een penning-
meester, alsnog het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en de subsidieverantwoording tot stand 
gekomen.  

2.5.2 Collectes 
De werkgroep is verantwoordelijk voor een tweetal collectes die jaarlijks worden gehouden: 

• Jantje Beton (maart 2011) 
• WSV De Hoven (juli 2011) 

De collectes worden gelopen door ongeveer 20 vrijwilligers. Opbrengst is zo’n €1.000. 
Het extra geld wordt goed besteed. Zo is het geld bijvoorbeeld het afgelopen seizoen besteed voor de 
aanschaf van een nieuwe TV voor het bargedeelte en een nieuwe TV voor het jeugdhonk. Tevens 
heeft de WSV een nieuwe spelcomputer aangeschaft voor het jeugdhonk. 

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. 
De redactie en opmaak werd ook door vrijwilligers gedaan. Verspreiding wordt verzorgd door 15 
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. 

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. Het verwerken van de post, correspondentie en 
archiveren zijn de hoofdactiviteiten. 

2.5.6 Website 
De vernieuwde website van WSV de Hoven is het afgelopen seizoen officieel in de lucht gegaan! 
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Met de nieuwe beheerder is de ontwikkeling van onze website in een versnelling gekomen.  
Wat voor informatie kun je er op vinden: 

• Het laatste nieuws. 
• Aankondigingen van evenementen die op korte termijn georganiseerd worden. 
• Kalender met activiteiten en evenementen die in ’t Hovenhuus plaatsvinden. 
• Informatie over de diverse werkgroepen binnen de WSV. 
• Verslagen en foto’s van activiteiten en evenementen. 
• Informatie over ’t Hovenhuus en de gebruikers (o.a. de BSO, speel-o-theek, peuterspeelzaal 

de Tovertuin en tante Kaat). 
• Informatie over allerlei andere instellingen in de wijk 

De site wordt wekelijks ‘ververst’ en is dus altijd actueel. Het adres is: www.wsvdehoven.nl 
 

2.6 Overige (spontane) georganiseerde activiteiten  

2.6.1 Opening Bert van Marwijkplein 
Op donderdag 21 april is op De Hoven in Deventer het Bert van Marwijkplein officieel in gebruik 
genomen. De opening werd verricht door niemand minder dan Bert van Marwijk zelf. Het idee voor het 
plein is onder de Deventer bevolking geboren direct na het behalen van de tweede plaats op het WK 
Voetbal 2010. Het plein heeft in de vorm van een voetbal een toepasselijke inrichting gekregen. 
Voorafgaand aan de opening werd een sportmiddag gehouden voor groep 6, 7 en 8 van de Hovenschool 
en de Wilpse Dijkschool. Deze middag, georganiseerd door Raster, was mede een groot succes door de 
bijdragen van WSV de Hoven, de Spar, de gemeente Deventer en het heerlijke zonnetje! 
Om 15.30 uur werden genodigden, waaronder Bert van Marwijk en de burgemeester van Deventer, in ‘t 
Hovenhuus ontvangen met een kop koffie of een drankje waarna om 16.00 uur de opening werd verricht. 
 

  
 

Onder toeziend oog van burgemeester, wethouder en verslaggevers van diverse pluimage zit hij, met 
de voor hem kenmerkende down to earth uitstraling, klaar om enkele vragen te beantwoorden. “Ik heb 
een geweldige jeugd gehad op de Worp. Samen met mijn vriendjes was ik dag en nacht bezig met 
kattenkwaad uit te halen. En voetballen natuurlijk. Dat heb ik hier geleerd. Mijn jeugd heeft me voor de 
rest van mijn leven gevormd en heeft me gebracht waar ik nu ben”. 

2.6.2 Klein fluitorkest 
Op donderdag 26 mei konden familie van de muzikanten en kinderen van de BSO genieten van het 
optreden van het Klein Fluitorkest o.l.v. Maite Roest. 
De kinderen zijn deze nieuwe cursus gestart in januari van dit jaar en hebben op een leuke manier 
blokfluit leren spelen in 16 lessen. Ook hebben zij geleerd om noten te lezen, te zingen, samen te 
spelen op instrumenten, naar muziek te luisteren en te bewegen op muziek. Het resultaat was te zien 
tijdens het optreden op 26 mei in ‘t Hovenhuus. Ieder kind speelde een wervelende solo op de blokfluit 
en zij brachten zelfs een eigen compositie ten gehore! Ook de liedjes die gezongen werden, waren 
erg mooi. Wegens groot succes wordt de cursus ook volgend seizoen weer gegeven.  
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2.6.3 (Zomer)avond voetbal 
Wat 2 jaar geleden 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 wederom gedurende de wintermaanden 
op de vrijdagavond in de sportzaal aan de Twelloseweg verder gespeeld met een man of 12 (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. 

2.6.4 Leukste Dorp van Overijssel 
Vaak wordt er gezegd in wat voor een leuke wijk wij toch met z’n allen wonen. Dat er zoveel gebeurt, 
dat er veel sociale samenhang is, dat het veilig is. Eigenlijk net een dorp, maar met de grote voordelen 
van een stad vlakbij. Allemaal eigenschappen die maken dat wij denken dat we één van de leukste 
wijken van Overijssel zijn. 
Er is vanuit de wijk het initiatief genomen om als De Worp/ De Hoven mee te gaan doen aan de 
verkiezing van “Leukste dorp van Overijssel”. Een aantal wijkbewoners hebben daarom tijdens de 
wijkaanpakavond van maandag 21 maart een taakgroep opgericht die zich in gaat zetten om mee te 
dingen naar deze titel. De Worp/Hoven is de enige stadswijk die doorgedrongen is naar de halve 
finale van de verkiezing. Een knappe prestatie voor zo’n kleine gemeenschap! 
 

 

2.6.5 Kleedjesmarkt 
In de zomervakantie is wederom een kleedjesmarkt gehouden in de speeltuin. Op woensdag 27 juli 
konden kinderen t/m 12 jaar weer hun oude spulletjes uit de kast halen en ze verkopen in de 
speeltuin. Vanaf 13.00 uur kon iedreen een plekje zoeken voor je kleedje en om 16.00 uur was het 
weer tijd om op te ruimen. 
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2.6.6 Kids T-ater 
Op woensdag 16 februari heerste er een gespannen sfeer  in ’t Hovenhuus. Want deze dag ging het 
gebeuren: De uitvoering van het Kids T-ater. Weken hebben kinderen uit de wijk onder leiding van 
Nyncke Bergman, student van de Willem Nijholt academie, geoefend om hun eigen bedachte 
musical/circus te laten zien. Het bezoek stroomde om 14.00 uur al ’t Hovenhuus in. De grote zaal zat 
bomvol en om 14.30 begon de voorstelling. Het werd een groot succes. Ondanks de zenuwen van de 
kinderen deden ze het super! Alle papa’s en mama’s en buurtbewoners waren erg enthousiast en de 
kinderen genoten zienderogen van het vele applaus dat ze kregen. Een geslaagd project dat zeker 
voor herhaling vatbaar is. 
 

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: 
 

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.  
 

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. 
 

Yoga 
2 groepen van 19.00 tot 20.00 en 20.15 tot 21.15 uur. 
Elke dinsdagavond in de sportzaal. 
 

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.  
 
Incidentele verhuur zaalruimte aan: 

• De Zonnebloem 
• Carnavalsvereniging De Deurzakkers 
• Dansschool Lotz, vereniging voor internationale dans 
• Stichting IJsselland 
• 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 
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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. 
 

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.     
Het streven is om een bestuurslid te vinden die deze taak op zich gaat nemen om het vrijwilligers-
beleid 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. 
Afgelopen najaar hebben het wijkkoppel en de ouderenadviseur, gesprekken gevoerd met bewoners 
uit de Binnenstad en de Hoven. Hierbij viel op dat we weinig informatie hebben over hoe de senioren 
in wijk 1 wonen en aan welke activiteiten ze deelnemen. Ze vragen zich ook af op welke manier 
senioren gebruik maken van de Binnenstad, hoe senioren zelfstandig wonen in wijk 1 en welke 
middelen en voorwaarden nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
Daarnaast is er de vraag wat senioren voor elkaar en de buurt kunnen betekenen en welke ideeën 
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senioren hebben om het leven in de buurt aangenamer te maken. Om achter deze gegevens te 
komen is er een vragenlijst samengesteld. De opbrengst van dit onderzoek kan de ouderenconsulent 
gebruiken voor het eventueel opzetten van nieuwe activiteiten. Ideeën en initiatieven worden door het 
wijkkoppel meegenomen in de nieuwe wijkaanpakronde. 
De WSV is al met het wijkkoppel in gesprek geweest over de uitkomst van dit onderzoek en op zoek 
geweest naar een persoon die met een frisse blik een eerste aanzet hieraan wil geven. 
 

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. Het afgelopen seizoen heeft een pilot gelopen met 
één stagiaire. Bekeken wordt of we hier een structureel vervolg aan kunnen geven of dat het op adhoc 
basis moet blijven. 
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