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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.
Vanuit het bestuur kunnen we melden dat we na een paar seizoenen een vrijwilligster hebben
gevonden voor de functie van penningmeester. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) in november
2011 is zij voorgedragen en gekozen als penningmeester. Helaas hebben we in dezelfde ALV
afscheid moeten nemen van onze voorzitter Marten Groen. Hij heeft zich gedurende vier en een half
jaar met hart en ziel ingezet voor de vereniging. Mede door zijn inzet en inbreng is de WSV de Hoven
een bloeiende en gezonde vereniging geworden met een grote verscheidenheid aan activiteiten en
een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Omdat het voorzitterschap een cruciale functie betreft
binnen het bestuur, kenmerkt dit seizoen zich verder als de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.
Na ruim 22 jaar is er jammer genoeg een einde gekomen aan de Speel-o-theek. De voorziening heeft
aan het einde van het seizoen definitief de deuren gesloten. Door het sterk teruglopende aantal
uitleningen en leden was het niet langer haalbaar om de speel-o-theek open te houden.
Er zijn natuurlijk ook positieve berichten te melden. Dank zij de inzet van vrijwilligers hebben kinderen
voor het eerst vanuit de WSV mee kunnen doen met de avondvierdaagse. Door het succes zal deze
activiteit het volgend seizoen een vervolg krijgen. Hetzelfde geldt voor de muzieklessen voor kinderen.
Na het succes van vorige cursussen hebben vrijwilligers het heft in handen genomen en er een
werkgroep van de WSV van gemaakt.
De WSV is blij dat ze deel mag uitmaken van een wijk waarin duurzaamheid zo’n belangrijke rol speelt
bij zoveel mensen. Na het stoppen van de deelname aan het project zonnehoven, hebben we goed
gekeken naar het energieverbruik en energie verlies van het gebouw. Door de reeds genomen
maatregelen is het gasverbruik van afgelopen jaar ten opzichte van het jaar daarvoor al met ca. 30%
afgenomen. Als WSV blijven wij open staan voor duurzame ideeën en verwelkomen wij graag mensen
die hierin een rol willen spelen.
Op basis van het activiteitenverslag kunnen we weer 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 hebben
bijgedragen aan een prettige leefomgeving. Het activiteitenverslag beschrijft de georganiseerde
activiteiten van het afgelopen seizoen, dat loopt van september 2011 tot en met augustus 2012.
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
e
algemene bestuursleden. Het Algemeen Bestuur vergadert elke 2 dinsdag van de maand.
Het afgelopen seizoen heeft de WSV grotendeels gefunctioneerd zonder voorzitter. De voorzitter heeft
het seizoen vanaf de zijlijn gevolgd en waar nodig nog ondersteund. Daarentegen heeft de vereniging na
een lange periode weer de beschikking over een penningmeester. De werkgroep Administratie &
Financiën (A&F) heeft, met de voormalige penningmeester in de gelederen, de nieuwe penningmeester
ondersteund. Een nieuw algemeen bestuurslid heeft zich verder aangediend en is zich aan het inwerken
op een aantal taken. Verder was in het afgelopen seizoen de functie van Clusterhoofd Sport en Spel nog
steeds vacant.
De jaarrekening werd in het verleden gecontroleerd door een kascommissie. Vanaf vorig seizoen laat de
WSV de jaarrekening controleren door Rudi Adelerhof van Administratiekantoor Deventer. Omdat de
vereniging vele activiteiten kent, ontbreekt het de eigen leden vaak aan specifieke kennis om een goed
oordeel te geven. Daarnaast kan de eigen organisatie leren van een professionele toets.
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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 is vorig seizoen opnieuw
afgesloten en heeft 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
2
2
opslag - en magazijnruimten. Van de totale oppervlakte is circa 1.500 m bebouwd en is 8.000 m
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 Peuteropvang & BSO De
Hoven 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
2

De vereniging heeft verder het beheer over een grote speeltuin van circa 3.000 m . In de speeltuin
staan 22 speeltoestellen met een gezamenlijke aanschafwaarde van circa € 80.000. De keuring van
de speeltoestellen loopt 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.1262 leden (2011: 1350), onderverdeeld in: 249
gezinnen; 26 éénoudergezinnen; 91 twee persoonshuishoudens en 32 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. 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 126 leden (= 75 gezinnen) bij de Speel-o-theek. Zoals in de
inleiding is aangegeven is de speel-o-theek aan het eind van dit seizoen gestopt. Zie verder §2.3.5.
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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
: 20
• Jazz
: 107
• Breakdance
: 22
• Streetdance
: 16
• Badminton
: 17
• Volleybal
: 19
• Zaalvoetbal
: 8
• Zomeravondvoetbal
: 14 (maakt gebruik van de sportzaal van oktober tot april)

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 de jaarrekening behandeld.
Daarnaast worden de leden elke vergadering geïnformeerd over de samenstelling van het bestuur, de
vacante functies, de lopende zaken en de toekomstige ontwikkelingen. De opkomst is al jaren laag.
Ondanks het gebrek van vrijwilligers op bepaalde posities binnen de vereniging draait de vereniging
goed en is het financieel gezond. Wellicht speelt dit mee bij de opkomst van de ALV.

1.6 De vrijwilligers
1.6.1 Aantallen
De vereniging kende dit seizoen wederom 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
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aantal
2
9
2
1
1
6
11
5
0
8
1
90
14
5
41
2
4
33
11
1
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Werkgroep
Diversen (vervolg)

Onderdeel
Collectes
Hovenhier (verspreiding)
Ledenadministratie
Secretariaat
Communicatie en PR (excl. verspreiding Hovenhier)
Dagelijks & algemeen

Bestuur
Totaal*
* Mensen kunnen in meerdere werkgroepen actief zijn

aantal
21
15
2
1
11
5
309

1.6.2 Vrijwilligersbijeenkomsten
De vrijwilligersbijeenkomsten worden georganiseerd om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet.
De traditie om het nieuwe jaar te starten met een stamppotbuffet voor
alle vrijwilligers was ook dit jaar weer een groot succes. Op
zaterdagavond 7 januari schoven ongeveer 56 volwassenen en 44
kinderen aan tafel aan, om te genieten van heerlijke boerenkool,
ouderwetse snert, zuurkool en frisse salades. Het eten werd geleverd
door Passie voor Puur uit Twello. Onder het genot van een drankje
werd er gezellig gekletst door de ouders terwijl de kinderen zich
uitstekend vermaakten in de sportzaal.
Op zaterdag 9 juni was er voor alle vrijwilligers een ‘sportieve’ bijeenkomst in ‘t Hovenhuus
georganiseerd. ‘s Middags deden de kids enthousiast mee met allerlei balspelletjes. Rond 17 uur werd
er een heerlijk buffet geserveerd door Mr. Hapje en de kinderen mochten hun eigen pizza maken. In
de grote zaal kon er vanaf 18.00 uur op een groot scherm naar de voetbalwedstrijd NederlandDenemarken worden gekeken. Ondanks de uitslag van laatstgenoemde wedstrijd was het een zeer
geslaagde en gezellige dag!

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. De zorg over het
ontbreken van een voorzitter en bestuursleden in het algemeen is ook bij het wijkkoppel kenbaar
gemaakt.
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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 Wijkagent
Al is het nog zo fijn wonen in de Worp, soms loop je als bewoner tegen zaken aan waar je last van
hebt. Vanaf eind februari vindt er iedere 2 weken in het Hovenhuus een spreekuur plaats van de
politie in samenwerking met Team Toezicht. Iedere donderdag in de even weken zitten wijkagent
Herman Stegeman en zijn collega Marjan Boks van Team Toezicht van 14.30 tot 15.30 uur klaar om
alle vragen en meldingen van bewoners van de Worp te verwerken en samen met degenen die een
melding doen te bepalen wat het vervolg hierop is.

1.7.4 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 2011/2012 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 meidengroep activiteit georganiseerd. Eerst meiden uit groep 8
en vervolgens groep 7 en groep 6. In 10 bijeenkomsten zijn verschillende actuele thema’s besproken.

1.7.5 Steenworp Contact
Zowel de WSV als de Stichting Steenworp zijn belangrijke sociale partners voor de wijk. Waar de
WSV het gehele jaar activiteiten ontplooid voor leden, organiseert de Stichting Steenworp één groot
evenement voor wijkbewoners. 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 organisaties gedurende het seizoen regelmatig contact met elkaar.

1.7.6 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 voorzitter/bestuursleden
Het bestuur is al een aantal seizoenen niet volledig. Zaken als het oppakken van o.a. het
ouderenbeleid blijven hierdoor liggen. De tijd en energie is gestoken in het draaiend houden van het
dagelijks bestuur en het verdelen van de vrijgekomen taken. Met het vertrek van de voorzitter is de
nood voor het werven van nieuwe bestuursleden erg hoog geworden. Naast de gebruikelijke oproepen
in het wijkblad “De Hovenhier” en het persoonlijk blijven benaderen van mogelijke kandidaten zijn er
ook nog een paar andere initiatieven vanuit het bestuur genomen:
• Op 7 februari is er een inloopavond georganiseerd om informeel kennis te maken met de
bestuursleden. Onder het genot van een drankje konden geïnteresseerden in gesprek gaan met
de huidige bestuursleden en informeren naar de inhoud van de werkzaamheden van het bestuur.
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•

Op zaterdag 31 maart heeft het bestuur een ludieke actie gehouden. Op het pleintje voor de Spar
is een kraam neergezet waar de leden van het bestuur bezoekers van de Spar en de viskraam
probeerden warm te maken voor een functie binnen het bestuur.
Een aantal personen hebben in het afgelopen seizoen één of meerdere keren meegekeken met een
bestuursvergadering. Dit heeft geleid tot twee nieuwe bestuursleden, waarvan er één de in het
komende seizoen vertrekkende secretaris waarschijnlijk gaat vervangen.
Voor het voortbestaan van de wijk- en speeltuinvereniging is het echter absoluut noodzakelijk dat er
een nieuwe voorzitter wordt gevonden.

2.1.2 Wervelend Worp Feest
Stichting Steenworp Contact organiseerde in 2011 het “SteenWorp Open Podium” op zaterdag 10
september in het worpplantsoen. Tijdens dit festival heeft de WSV zich gepresenteerd middels een
informatiestand. Daarnaast hebben een aantal werkgroepen zichzelf gepromoot.

2.2 Cluster 1: Sport en Spel
2.2.1 Jazz-dance, Breakdance en Streetdance
De Dansgroep ‘De Eskape’ bestaat uit 14 dansgroepen, waarvan 2 breakdance en 2 streetdance
groepen. De lessen worden in ’t Hovenhuus gegeven en staan onder leiding van 4 leraressen die in
het bezit zijn van een KNGU-licentie. Daarnaast wordt de groep Puur geleid door een lerares die is
afgestudeerd bij SCW theater, Willem Nijholt Academie voor Musical- en Muziektheater. De
streetdance wordt gegeven door een lerares en de breakdance door een ervaren breakdance leraar
en een assistent. De jazz kent 107 leden, de breakdance 22 en de streetdance 16. Het totaal komt
daarmee op 145.
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 t/m 18 jaar
7 - 19 jaar e.v.
B selectie
Puur
Volwassenen
Breakdance (vanaf 8 jaar)
Breakdance (vanaf 12 jaar)
Streetdance (vanaf 8 jaar)
Streetdance (vanaf 12 jaar)

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

Tijd
16.45-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
17.00-18.30
19.30-21.00
20.30-21.30
18.30-19.30
19.30-20.30
16.45-17.45
17.45-18.45

De werkgroep jazz-dance regelt een hoop zaken rondom het lesgeven, zoals de jaarlijkse uitvoering,
kamp, nieuwsbrieven, kleding en nog veel meer. Enkele bijzondere activiteiten:
Jazzkamp 16, 17 en 18 september 2011 in Woudegge te Otterlo
Al 15 jaar gaat de jazz op kamp en gelukkig weten ze altijd weer een thema te vinden. Dit jaar stond
het in het teken van Mexico. Ongeveer 70 dansers, incl. leiding hebben deelgenomen.
Deventer Danst november 2011
In de week van 20 november stond Deventer weer een paar dagen volledig in het teken van dans. De
hele week konden dansers workshops volgen, waren er shows te zien en op zaterdag 26 november
stond Deventer Danst op het programma. Dit is een show waar alle dansgroepen uit Deventer aan
mee konden doen. Dansgroep de Eskape was hier natuurlijk ook te vinden! Groep 7 en de
Gevorderde B stonden voor de taak om voor 26 november een dans aan te leren. Dit zorgde soms
voor wat stress, vooral voor de juf, maar het is gelukt. Beide groepen hebben er hard voor gewerkt en
het resultaat mocht er zijn! We hebben veel complimenten gekregen na afloop en dat was het harde
werken wel waard. Het was een gezellige avond, waar vooral de jongens dansgroep Boys Action uit
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Arnhem veel indruk maakte. Zij combineren verschillende dansstijlen wat voor bijzondere
choreografieën zorgt. Al met al was het dus een geslaagde avond en een goede opening voor een
spetterend dansseizoen!
Optreden Come Correct bij breakdancers van De
Eskape op 18 november
Come Correct gaf een megacool optreden in het
Hovenhuus, dat alles te danken aan Brenda van
Tongeren. Zij had een woonkamerconcert gewonnen en
wou dat met de breakdansers delen. Come Correct had
er een superavond van gemaakt, met een
breakdanceshow en een battle en een fotoshoot.
Twee jongens van Come Correct zijn begonnen met de
breakdancelessen op de Worp. Leroy en Tommy. Leroy
is nog steeds een lid van Come Correct. Voor iedereen
dus ook weer leuk om hem terug te zien. Come Correct
is landelijk bekend geworden door Hollands got Talent.
Daarmee had Brenda ook het optreden gewonnen.
Demogyada 12 en 13 mei 2012
Dansvereniging de Eskape heeft deelgenomen aan de Demogyada in de Scheg. De Demogyada
duurde twee dagen. Alle groepen van de Eskape kwamen zondag 13 mei aan de beurt. ’s Ochtends
deden de breakdance groepen, de streetdance groepen en groep 2 & 3 mee namens de Eskape.
’s Middags deden de groepen 4, 5, 6, 7, Point, (dit is de nieuwe naam voor de gevorderde B groep) en
Puur mee. Het was heel gezellig, en ondanks dat het Moederdag was, kwamen er toch een heleboel
moeders kijken.

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 stoeien zonder elkaar (met opzet) pijn te doen, bewegen, actie en reactie, technieken leren en
toepassen, evenals het aanleren van sociaal gedrag zoals respect voor elkaar, elkaar helpen en
ondersteunen. Door het stoei-element, lichamelijk contact en de bewegingsdrang van de mens leren
kinderen en volwassenen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Het judo bevorderd de
motorische ontwikkeling van het kind door oefeningen staande en op de grond, vooruit en achteruit,
stilstaand en in beweging uit te voeren. Hiervoor wordt tijdens het judo veelvuldig gebruik gemaakt
van de diverse spelmogelijkheden die het judo de kinderen bied, waarbij zowel het spel-,
bewegings-, competitie- en socialenelement worden gebruikt. Door de eenvoudige (regel)structuur
van het judo maken kinderen en volwassenen op hun eigen manier kennis met (specifieke)
gedragsregels en diverse socialenaspecten. Kortom, judo is voor zowel kinderen als volwassenen een
ideale manier om op een veilige en actieve manier te bewegen, te spelen en te stoeien.
De judogroep kent 20 leden. De groepsindeling ziet er als volgt uit:
Groep
Dag
Leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar
Donderdag
Leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar
Donderdag
Senioren en Junioren vanaf 10 jaar
Donderdag

Tijd
16.15 - 17.00
17.00 - 18.00
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.

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
e
winnen. Er word gespeeld op de 2 en 4e maandagavond van elke maand. Een avond duurt ongeveer
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van 20.00 uur tot ca.22.30 uur. Er worden 3 rondjes gespeeld van 16x delen. Voor elke avond zijn er
leuke prijsjes en aan het eind van de competitie worden er extra prijzen uitgereikt.
Op 11 december heeft er nog een Klaverjasmarathon plaatsgevonden van 10.00 tot 17.00 uur.
Hieraan hebben ongeveer 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 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
19.30-21.00 uur
21.00-22.00 uur
Aantal leden: 17

Donderdag
19.30-20.30 uur

VOLLEYBAL (gemengd/recreatief)
maandag
20.30-22.00 uur
Aantal leden: 19
ZAALVOETBAL (heren)
vrijdag
18.30-19.30 uur
Aantal leden: 8
vrijdag
20.00-21.00 uur
Aantal leden: 14 (groep zomeravondvoetbal van november tot april)

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 toernooi op zaterdag 23 juni was een succes dankzij de
enthousiast deelnemers, het mooi weer en niet te vergeten de inzet
van de vrijwilligers die het toernooi hebben georganiseerd. Naast het
volleybal werd er ook voor de kinderen van alles georganiseerd,
zoals schminken en spijkerbroekhangen. Na de prijsuitreiking volgde
de traditionele barbecue. Al met al een zeer geslaagde dag.

12

Activiteitenverslag WSV De Hoven seizoen 2011-2012

2.3 Cluster 2: Jeugd en Jongeren
2.3.1 Jeugd
e

De insteek is om elke 3 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 2011

Oktober 2011

Activiteiten Jeugd 2010-2011
Vrijdag 23 September 2011. Start seizoen.
De aftrap van het nieuwe seizoen was deze ene keer niet op de 3e vrijdag van de
maand, maar 1 weekje later in verband met het Jazzdans kamp van de Eskape.
Twee 2 stagiaires van Raster hadden de organisatie van deze activiteit op zich
genomen. Er was een spellen circuit met 1. Rokkenvoetbal, 2. Touwtrekken en 3.
een Stormbaan. De eerste groep kwam met 26 man sterk op dagen zodat we 4
teams konden maken. Elk team kon zo meerdere keren tegen elkaar strijden bij
de verschillende spellen. Bij de stormbaan was het de bedoeling om in een
estafette vorm te strijden, 2 teams tegen elkaar. Ook bij het touwtrekken werd
door 2 teams tegen elkaar gestreden. Bij het rokken voetbal was het de bedoeling
om met een grote blauwe of rode rok aan te voetballen. Door de rok was het bijna
niet mogelijk de bal te zien zodra deze bij je voeten in de buurt kwam. Dit zorgde
voor een heleboel hilariteit! Met een kleine pauze tussen door, voor wat drinken
en wat lekkers, was het een leuke eerste activiteit. Ook de oudste groep was
goed vertegenwoordigd. Met wel 24 jongeren hadden we genoeg om ook 4 teams
te kunnen maken. We speelden het zelfde circuit als bij de eerste groep alleen
lieten het touwtrekken weg. Vooral de estafette op de stormbaan was een groot
succes aangezien het al wat donker werd en de baan wat aan de vochtig kant
was. Het werd steeds lastiger om tegen de helling op te komen. Al met al weer
een super avond voor onze jeugdige leden.
Vrijdag 28 oktober 2011 halloween
Het feest vond plaats in en rond ‘t Hovenhuus en op de Worp. De organisatie
zorgde voor een fantastische en griezelige aankleding van ”t Hovenhuus en de
speeltuin. Er waren zeer veel kinderen die op dit spektakel afkwamen. Prachtig
uitgedost startten zij in optocht vanaf ‘t Hovenhuus voor een wandeling door de
wijk. Op verschillende locaties werden zij geconfronteerd met afschrik-wekkende
taferelen en griezelige creaturen van diverse pluimage. Na terugkomst in ‘t
Hovenhuus konden de kinderen bijkomen onder het genot van warme
chocolademelk en marshmellows. De volwassenen werden getrakteerd op een
reageerbuisje met bloed van onbekende herkomst…
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December 2011

Januari 2012

Februari 2012

Maart 2012

April 2012

Activiteiten Jeugd 2010-2011
Vrijdag 16 december 2011 kerstgala-disco
Voor deze laatste activiteit van het jaar hadden de kids hun mooiste outfit
aangetrokken. De zaal was mooi versierd en er was een echte cocktailbar met
lekkere hapjes en drankjes. Iedereen was in kerststemming. Er werden vooraf
consumptie- en hapjesbonnen uitgedeeld. Het plan was dat iedereen zelf hapjes
en drankjes ging maken. Maar door de grote opkomst en de tijdsplanning is
besloten de hapjes in eigen beheer te maken. Iedereen heeft uitbundig gedanst
en meegezongen op Michael Jackson en Just Dance, er was namelijk een Wii
geïnstalleerd. Aan het eind van de avond is er “stopdance” gedaan, dit was erg
leuk en er waren 2 winnaars. De opkomst van de 2e groep was iets minder groot,
maar wat zagen deze dames er ontzettend mooi uit en wat konden ze goed
dansen. Het was een zeer geslaagde laatste activiteit van het jaar 2011.
Vrijdag 20 januari Magic, Music & Numbers
De eerste activiteit van het nieuwe jaar begint met een wel heel aparte bingo, de
eerste groep was weer goed vertegenwoordigd met 32 kinderen en iedereen had
er veel zin in. Deze avond stond in het teken van Magic, Music en Numbers, de
zaal was spannend donker gemaakt en er was gezorgd voor een leuk muziekje
op de achtergrond. Dit alles had te maken met het Hollandse spel: Bingo, maar
dan net even anders. Enthousiaste vrijwilligers beeldden de omgeroepen
nummers uit, de nummers waren op hun T-shirt geschreven, dit maakte het extra
leuk maar ook heel lastig. Voor de winnaars met een goede bingo waren er leuke
prijsjes te winnen, natuurlijk moest er bij een valse bingo een liedje gezongen
worden…wat niet altijd een straf was.
De opkomst van de 2e groep was minder groot, 14 kinderen die er veel zin in
hadden. Ook bij deze groep was er Magic, Music & Numbers maar dan in de vorm
van levend bingo. Er werden een aantal groepen gemaakt, de stoelen werden in
de vorm van een bingokaart neergezet, men kreeg papieren waarbij de getallen 1
t/m 30 moesten worden ingevuld en daarna in willekeurige volgorde worden
neergelegd. Het spel kon beginnen, de cijfers werden hierbij ook in diverse talen
opgelezen wat het allemaal extra spannend en lastig maakte. Je moest op de
stoel gaan zitten zodra je cijfer genoemd werd. Besloten werd om het spel na een
aantal ronden nog iets moeilijker te maken, waarbij de groepen het papier met de
nummers moesten omdraaien. Hierdoor werd de kans op een foute bingo steeds
groter. Het was een heel geslaagde en gezellige avond, waarbij veel plezier
gemaakt is.
Kindercarnaval wordt op de Hoven al jaren gevierd. Sinds een aantal jaren zelfs
met een “echte” optocht onder muzikale begeleiding van een dweilorkest. Een
stoet van 34 kinderen vergezeld van vele ouders, vertrekken ‘s middags 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.
Vrijdag 15 maart laser gamen
Lasergamen tegen je ouders, vanwege het grote succes van vorig jaar herhaald.
De opkomst was weer groot van zowel ouders en kinderen van de eerste en
tweede groep. Het totaal aantal kinderen was 96! Hierdoor kon iedereen helaas
maar 1 spel spelen, er werd een parcours uitgezet wat het spel extra spannend
maakte. Tussendoor werd er gezorgd voor een lekkere kop koffie met een
stroopwafel voor de ouders en voor de kinderen was er chips en drinken. Ook de
opkomst van de tweede groep was goed van zowel de kinderen als de ouders.
Bij deze tweede groep werd een extra spannend element toegevoegd: de finale
van Wie is de Mol? Dit spel liep al een tijdje, vanuit de Jilliebar en tijdens deze
avond is besloten de finale ervan te spelen. Samengevat: de avond was weer een
groot succes, het weer en de sfeer waren prima.
Vrijdag 20 april Fotospeurtocht en GPS speurtocht
Voor de eerste groep (ongeveer 40 kinderen) was een leuke fotospeurtocht in
elkaar gezet, met foto’s van plekjes ergens op de Worp. De opdracht was een
rekensom met een woord als uitkomst. Er werden groepjes gemaakt, wat bleek
nou ….de kinderen kenden de Worp zo goed dat ze al heel erg snel klaar waren.
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Mei 2012

Juni 2012

Activiteiten Jeugd 2010-2011
Goed gedaan hoor! Er werden om de tijd te vullen nog diverse spelletjes in de
speeltuin gedaan, waarna iedereen met of zonder prijs tevreden naar huis ging.
Voor de 2e groep was een GPS speurtocht bedacht, met een leuke creatieve
route in het donker. Het was dan ook erg jammer dat de GPS apparaten het stuk
voor stuk begaven, maar ondanks technische mankementen werd het een
gezellige avond waarbij veel lol gemaakt is.
Vrijdag 18 mei Spelletjesavond
Vanwege het Hemelvaartweekend en het prachtige weer waren er niet veel
kinderen in de eerste groep (5 kinderen), maar dit mocht de pret zeker niet
drukken. Er zijn allerlei leuke spelletjes gedaan en natuurlijk lekker in de speeltuin
gespeeld. Door de lage opkomst van de tweede groep (3 kinderen) is besloten
deze activiteit niet door te laten gaan, de medewerkers van Raster hebben met
deze groep iets leuks gedaan. Ondanks dat er niet veel kinderen waren was het
toch een leuke avond.
Vrijdag 29 juni Tobbedansen/buikschuiven. Voor onze slot activiteit van dit
seizoen hadden we net als vorig jaar weer gekozen voor een mooi weer spel. Het
spel was helemaal geweldig, het weer werkte goed mee. Het was een
spetterende afsluiting van een leuk seizoen met weer zeer verschillende
activiteiten.

Ook dit seizoen heeft een team van de WSV zich opgegeven voor de Go Ahead Eagles Buurtleague.
Dit is een initiatief van Go Ahead Eagles, ondersteund door Raster. Helaas is door het afhaken van
sponsoren de buurtleague dit seizoen niet van start gegaan.

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. 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.
Met de Jilliebar hebben de jongeren in het Hovenhuus een eigen ruimte, een jeugdhonk. Vorig
seizoen hebben de tieners/jongeren in samenwerking met Raster en de hulp van ouders opnieuw
geschilderd en ingericht.

2.3.3 Noppieclub
De Noppieclub 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. Al jaren komen er gemiddeld 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.
Een greep uit de activiteiten met een thema:
Activiteiten Noppieklup 2011-2012
Oktober 2011
Spelletjesmiddag. Met de hulp van oudere kinderen konden we groepjes maken.
Zodat we elk spelletje konden doen. In de sportzaal werd er estafette gedaan.
Zaklopen, skippy bal over banken en door tunnels. Verder was er haaien happen,
wat een feest. Sjoelen, knikkerbaan, ringgooien en nog veel meer. Al met al een
leuke middag. We konden helaas niet buiten spelen vanwege de regen maar er
was binnen genoeg te doen.
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Activiteiten Noppieklup 2011-2012
Halloween. Het feest vond plaats op vrijdagavond 28 oktober in samenwerking met
de jeugd. (zie boven).
November 2011 Sinterklaasfeest. De kinderen namen hun schoentje mee naar de Noppieclub.
Helaas kwam zwarte Piet niet. Maar de volgende avond brachten de Pieten de
schoentjes thuis bij de kinderen met wat lekkers erin.
Sinterklaasfeest. Vol verwachting klopte ons hart want Sinterklaas kwam met 3
Pieten in het Hovenhuus. De Sint had voor ieder even tijd en een kadootje op het
eind. Ook leerden we nieuwe liedjes en deden spelletjes met de Pieten.
December 2011 Kerstmiddag. Er werden in groepjes van 8 allerlei activiteiten gedaan. Er was een
Wensboom. Hierin kwamen kaartjes met een wens die betrekking had op de
Noppieclub. De winnaar wilde een disco (zie jan.). Er werd een kerstman gemaakt
eb verder een Kerstbingo gehouden. De winnaars kregen een medaille en
iedereen kon grabbelen in de grabbelton.
Januari 2012
Nieuwjaarsdisco. Sommige kinderen kwamen zelfs in discokleding naar deze
middag. Eerst werd er stevig gedanst en gesprongen en daarna karaoke. Dit werd
een succes. Er werd door ieder goed meegedaan. En ook de stoelendans daarna.
In de pauze kregen we kinderchampagne met een oliebol gemaakt door een vader.
Heerlijk.
Februari 2012
Voutveest. De zaal was versierd en bijna iedereen was verkleed. Er werd gedanst,
(+stoelendans), ballonnen kapot gestampt, geschminkt, maskers gemaakt en,
gekleurd. Tot slot kon iedereen op de foto door zijn of haar gezicht achter een
schilderijlijst te houden.
Voorjaar. Bloemetjes maken en strijkkralen. We maakten een voorjaarsbakje met
bloemen en takjes erin.
Carnaval. Het feest vond plaats in samenwerking met de jeugd (zie boven).

Maart 2012

April 2012

Mei 2012

Verven. Plankjes met pur-schuim maken en deze verven. Daarnaast lekker
gesmuld van een gezonde fruitspies.
Brood. Figuren maken met brooddeeg en cake versieren.
Pasen. Vandaag was de paashaas op bezoek. Daar gingen we eieren mee verven
en hadden we een paasspeurtocht. Natuurlijk ontbrak eieren zoeken in de
speeltuin niet. De paashaas hielp gelukkig mee.
Spelletjesmiddag. Groep 3/4 in de sportzaal. Daar was het spel: Ren je rot en het
spel: geen ja/geen nee. Groep 1/2 in de grote zaal. Hier was: sjoelen, zaklopen,
toren van Pisa, blikken gooien, enz.
Moederdag. Er werd een placemat gemaakt en een eigen geverfd tegeltje voor de
moeders.
Einde seizoen: een feestje. We wilden een buiten activiteit gaan doen en dat lukte
prima, want het was prima weer. Wel erg warm. Alles was oranje versierd en ook
de kinderen kwamen in Oranjekleding op het feest. Er waren lekkere hapjes: zoals
pizzaatjes, pannenkoeken of, broodje knak. Ook de ijskar was aanwezig. Verder
konden de kinderen op het springkussen en hadden we een hele groot dartspel. En
natuurlijk waterspelletjes. Heerlijk met die warmte. We hebben wel 20 liter ranja
geschonken. Als dat geen feest was.
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2.3.4 Sinterklaas
Dit kinderfeest wordt ook jaarlijks gevierd bij de WSV De Hoven. Een feestelijke middag waarbij de
enige echte Sinterklaas niet zal ontbreken.
Het sinterklaasfeest is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen, te weten:
•
Kinderen uit groep 2 tot en met groep 4 van de basisschool
•
Kinderen van 0 jaar t/m groep 1 van de basisschool
Het is altijd weer spannend voor de kinderen om te weten dat de echte Sint komt. Het is bekend maar
toch gieren de zenuwen door de keel en zie je de wangetjes zo rood worden als een tomaat.
Samen een uur zingen, dansen, pepernoten eten en uiteindelijk naar huis gaan met een leuk cadeau
blijft een jaarlijks succesvol kinderfeest.

2.3.5 Speel-o-theek
Na ruim 22 jaar komt er helaas een einde aan deze voorziening in de wijk. De Speel-o-theek in het
Hovenhuus heeft aan het einde van het seizoen definitief de deuren gesloten. Door het sterk
teruglopende aantal uitleningen en leden was het niet langer haalbaar om de speel-o-theek open te
houden. Op woensdag 20 juni werd er voor de allerlaatste keer het spetterende verjaardagsfeest van
de speel-o-theek gevierd. Ditmaal was het dus tegelijkertijd een afscheidsfeest.

Alle kinderen uit de wijk waren van harte
welkom bij het vrolijke optreden van Samba
Salad in het Hovenhuus. Ook ouders waren van
harte welkom.

Er wordt terug gekeken op een prachtige periode. In het begin waren het vooral spelletjes die konden
worden geleend. Later kwamen daar rolschaatsen, fietsen en stepjes bij. En nog weer later
elektronisch speelgoed in de vorm van gameboys, nintendo’s, playstation en Wii. En al die jaren
hebben moeders de speel-o-theek draaiende gehouden, vaak met peuters op schoot en baby’s in de
maxicosy. Een trouwe groep vrijwilligers heeft veel werk verzet en dat met groot plezier en inzet
gedaan. Het jaarlijkse verjaardagsfeest in maart is een begrip in de wijk. Wie herinnert zich niet het
circus, waarin de kinderen zelf de acts verzorgden? Of de muziekmiddag met het luidruchtigste
openluchtconcert aller tijden? Ook memorabel is de speelgoed-inzamelactie voor de Voedselbank in
2009. Een groot succes! Al dit werk zou niet mogelijk zijn geweest zonder de SOT-moeders!
We zijn blij dat al het mooie speelgoed een goede bestemming heeft gevonden. De kinderen van De
Hovenschool en de Wilpse Dijkschool, de Buitenschoolse Opvang, Tante Kaat, de Noppieclub en het
Hovenhuus zullen er nog lang plezier van hebben.

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 tot 120 basisschoolkinderen. Een groot succes!
De organisatie is in handen van 3 vrijwilligers. Dit kunnen zij uiteraard niet alleen. Zij worden
ondersteund 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!!
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Het huttenkamp 2012 vond plaats van woensdag 29 augustus tot en met zaterdag 1 september. Het
thema was dit keer ‘Reis om de wereld’. Er deden 120 kinderen mee verdeeld over 14 hutten. Elke hut
kreeg een thema mee: van India tot Mexico en van China tot Egypte. Met hulp van de ouders
ontstonden prachtige creaties, zoals bijvoorbeeld de Big Ben, een piramide en de Taj Mahal. Elk
dagdeel werden van een bepaald land hapjes en drankjes geserveerd en muziek gedraaid. Op
donderdag waren de meeste hutten klaar, mooi versierd en ingericht waarna op vrijdag de kinderen
werden vermaakt met allerlei spelen. Hoogtepunt was zoals elk jaar de overnachting van de kinderen
in hun eigen hut. Geslapen werd er echter weinig.

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 19.00 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 vorig seizoen al stappen ondernomen om het
energieverlies vanuit het wijkgebouw naar buiten terug te dringen. Dit seizoen zijn er nadere
maatregelen genomen om het energieverbruik verder terug te dringen. Zo zijn er de volgende zaken
gerealiseerd:
• nieuwe ketels en het inregelen van het stookgedrag
• vervanging lampen door energiezuinige lampen
• plaatsing lichtsensoren op plekken zoals toiletten
• plaatsing deurdrangers
• mechanische ventilatie alleen aan bij gebruik ruimte
Helaas hebben we het afgelopen seizoen te maken gehad met een inbraakpoging bij de
kinderdagopvang Tante Kaat. De schade is hersteld. Dit geldt nog niet voor de schade aan het gehele
dak. In augustus hebben één of meerdere personen al het daklood weggesneden.
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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 ca.40 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:
• Net zoals vorig jaar werd er door WSV de Hoven een
eindejaarsfeest georganiseerd. De Hovenparty 2011 vond plaats
op vrijdag 16 december en had als thema: Red & White. De bar
van ‘t Hovenhuus was op gepaste wijze aangekleed en ook
waren de bezoekers in rood en wit gekleed. De surprise act werd
verzorgd door Casper Bekken uit Schalkhaar die speciaal voor
deze avond een 20-tal Nederlandstalige liedjes had
ingestudeerd. Zichzelf begeleidend op gitaar produceerde hij een
mooi vol geluid en zijn vertolkingen nodigden uit tot meezingen
uit volle borst! Na dit 1 uur durende optreden verzorgde onze
locale DJ Leo van Buuren de rest van de avond voor de
swingende noten. Al met al een goed bezochte en zeer geslaagd
feest!
• Op 17 februari was het jaarlijkse Darttoernooi voor kinderen van
groep 5 tot 14 jaar en ’s avonds vanaf 14 jaar en volwassenen.
• Op 16 maart was er een Swing Night.
• Op vrijdagavond 13 juli verzorgde de
Worportunities een anderhalf uur durend
ive-optreden in ‘t Hovenhuus. Voor een
enthousiast publiek speelden zij een mix
van pop- en rocknummers uit de jaren ’70
tot nu. Tot ieders verrassing werd een
aantal liedjes gezongen door Karin
Brouwer, voor velen meer bekend als de
muziekjuf van de Hovenschool. Met haar
prachtige stem vertolkte zij onder andere
‘Make you feel my love’ van Adele en
‘Sweet about me’ van Gabriella Gilmi.
Verder werd er volop meegezongen met
‘Iedereen is van de wereld’ van The Scene.

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 expositie van foto’s van wijkbewoners heeft dit seizoen een vervolg gekregen.

2.4.4 Schoonmaak
Door de week wordt er dagelijks schoongemaakt. Op een aantal dagen in de week zijn er andere
vrijwilligers die een aantal ruimten schoonmaken.
De vloer van de grote zaal wordt 1x per 2 maanden bijgehouden door een firma uit de wijk. Door het
intensiever gebruik is besloten de vloer vaker te boenen / in de was te zetten.
Op zaterdagmiddag 26 november heeft er een grote opruim- en schoonmaakactie plaatsgevonden in
het Hovenhuus. Voor het afvoeren van afval was een container geregeld.

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.
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Om de achterstand van veel andere klusjes weg te werken, zijn een aantal werkzaamheden
uitbesteed, zoals maken vaste beamer opstelling, vaste geluidsinstallatie bar, datakabel naar de TV
en het verhogen van de bar.

2.4.6 Oud papier
Dit seizoen is er 9 keer oud papier opgehaald in de wijk. Dit gebeurde door een groep van 33
vrijwilligers (gemiddeld 15 per ophaaldag). Tijdens deze ophaaldagen is weer veel oud papier
opgehaald. Dit zorgde voor een goede inkomstenbron voor de vereniging.
Datum
Oktober 2011
November 2011
December 2011
Januari 2012
Maart 2012
April 2012
Juni 2012
Juli 2012
Augustus 2012
Totaal

Kilogram
13.020
12.280
10.080
13.080
11.660
12.420
12.620
10.440
9.220
104.820

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. Tot vorig jaar heeft
de WSV de keuring zelf het initiatief genomen om dit te laten uitvoeren. Sinds afgelopen seizoen heeft
de gemeente Deventer dit op zich genomen.
Het grote speeltoestel ‘Het kasteel’ is toe aan vervanging. Dit is tevens het duurste speeltoestel. Met
het extra subsidiegeld van de gemeente kan dit eindelijk vervangen gaan worden. Om er zorg voor te
dragen er voor zowel de allerjongsten als de wat oudere kinderen een passend speeltoestel is, is er
aan de bestaande speeltoestellen een leeftijdsgroep gekoppeld, zodat met vervanging direct gekeken
kan worden voor welke leeftijdsgroep misschien eerst iets aangeschaft zou moet worden.

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 nieuwe
penningmeester heeft hierbij het afgelopen seizoen veel steun gehad van de oud penningmeester.
Met dank aan deze groep is er het afgelopen seizoen, het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en
de subsidieverantwoording weer tot stand gekomen.
Aan het eind van het seizoen heeft de werkgroep en de WSV afscheid genomen van de oud
penningmeester Jan van de Hoek. Veel dank voor al die jaren en het feit dat de WSV er gezond voor
staat.
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2.5.2 Collectes
De werkgroep is verantwoordelijk voor een tweetal collectes die jaarlijks worden gehouden:
• Jantje Beton (maart )
• WSV De Hoven (juli)
De collectes worden gelopen door ongeveer 20 vrijwilligers. Opbrengst ligt jaarlijks rond de €1.000.
Van het extra geld wordt, buiten de begroting om, iets leuks aangeschaft voor een werkgroep.

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. Ook de jeugd wordt gestimuleerd om iets te schrijven,
middels de rubriek ‘Ik geef de pen door’.
De Hovenhier 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.
Dit seizoen is de redactie bezig geweest met het maken van plannen voor een compleet vernieuwde
Hovenhier. Het blijft een blad vanuit de WSV voor en door de wijk. Wat wordt er nieuw:
• we komen vanaf het volgend seizoen nog 2 keer per jaar uit (de eerste rond september/oktober en
de tweede rond januari/februari)
• er komt een apart overzicht met de activiteiten, zodat je makkelijk kunt zien wanneer een activiteit
is en je dus niets hoeft te missen
• we krijgen kleur, waardoor we beter opvallen en de foto’s meer aanspreken
• we krijgen een nieuw formaat

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 draait nu ongeveer een seizoen. De site wordt wekelijks
‘ververst’ en is dus altijd actueel. Het adres is: www.wsvdehoven.nl.
• 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).
Naast de informatie voor de leden is de website ook zeer interessant voor de wijkbewoners. Zij
kunnen allerhande informatie vinden sociaal en culturele zaken in de wijk
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2.6 Overige (spontane) georganiseerde activiteiten
2.6.1 Avond4daagse
Vanuit de Hovenschool of Wilpse Dijkschool werd nooit georganiseerd meegelopen met de
avond4daagse. Tijd om dat vanuit de WSV te gaan organiseren. Een poster werd opgehangen bij de
Spar en bij het Hovenhuus en afgewacht hoeveel kinderen zich zouden inschrijven.
Maandag 21 mei was het zo ver, 28 kinderen gingen aan de wandel, met daarbij zeven begeleiders.
Twee ouders reden met de auto vol met water (want het was warm!), limonade en wat lekkers meteen
door naar de pauzeplaats. Elk kind kreeg een witte pet mét logo van de WSV. Fijn tegen de zon zo’n
klep, maar vooral voor de begeleiders heel handig om zo onze WSV-wandelaars te herkennen tussen die
3000 andere wandelaars! Bij de start is het file-lopen, schuifelend lopen we onder de weg door richting
het ziekenhuis, dan komt er meer ruimte om het tempo wat te verhogen. We hebben ook een fietsende
fotograaf mee, die steeds opdoemt achter bomen en struiken en ons allemaal vastlegt.
We lopen 3 avonden ruim 6 kilometer, groot en klein helpen elkaar en er wordt vooral veel gezongen!
Soms keurige liedjes, soms ook iets minder keurig. Vaak ingezet door de jongste lopers, die meteen
bijval krijgen van de andere kinderen én de meelopende ouders.
De laatste avond lopen we vrij vooraan, direct achter een fanfareband. We zijn goed te herkennen voor al
het publiek wat ons komt aanmoedigen. De kinderen zijn heel verrast door alle bloemen en het snoep dat
ze krijgen van de ouders en andere familieleden aan de kant. Na 4 kilometer zijn we weer terug bij het
startpunt en krijgt iedereen de welverdiende medaille. Wij zijn er trots op hoe goed iedereen gelopen
heeft en dat in de week van de schoolreisjes en sportdag. Volgend jaar gaan we zeker weer meedoen,
houd tegen die tijd de posters in de gaten.

2.6.2 Muziekles via de eigen wijk- en speeltuinverenging
Op donderdag 29 maart heeft het kinderkoor o.l.v. Maite Roest een uitvoering gegeven van de liedjes
die zij de maanden daarvoor hadden ingestudeerd. Onder belangstelling van familie en vriendjes en
vriendinnetjes zongen de kinderen een aantal mooie liedjes, zelfs één in het Engels en één in het
Spaans. Heel knap gedaan!
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Na het succes van de vorige cursussen is muziekles vanaf het komende seizoen een werkgroep
geworden de WSV:
Muziektheater
Zingen, dansen en acteren. Je leert het allemaal tijdens de muziektheaterlessen. We maken een
voorstelling, het verhaal bedenken we samen. Een prins op een wit paard of een spannend avontuur
in het bos? Jij bepaalt het! Voor leerlingen uit groep 4, 5 en 6.
Zingen!
Zingen is niet alleen erg leuk om te doen, het is ook erg goed voor je. Bij Zingen! leer je om je stem
gezond te gebruiken en op een natuurlijke manier adem te halen. We doen oefeningen, zingen
canons en liedjes in verschillende talen en stijlen. Voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7.

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 was op de donderdag het ontmoetingsmoment voor ouderen in de wijk. Op deze
gezellige middagen worden allerlei activiteiten gedaan zoals: bingo, Rummikub, klaverjassen, jokeren,
sjoelen, biljarten enz. Wegens te weinig deelname heeft de seniorensoos moeten besluiten om (na 16
jaar) hun wekelijkse activiteiten te stoppen.
Ze gaan nog wel door met het organiseren van twee grote activiteiten per jaar voor alle senioren van
de Hoven. Hiervoor ontvangen ze een financiële bijdrage vanuit Wijkaanpak. Daarnaast zijn de
senioren nog altijd welkom om op de oude vertrouwde tijd op donderdagmiddag naar het Hovenhuus
te komen om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
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 – GGZ IJsselland
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.
Dansschool Lotz, dansimprovisatie
Eenmaal per 2 weken voor iedereen van 18 tot 80 op de donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur.
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
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Vergaderingen/bijeenkomsten van:
• Wijkambtenaar: spreekuur
• Wijkteam / Wijkaanpak
• Taakgroep Rondgang door de wijk
• Taakgroep Worpplantsoen
• Themagroep Senioren
• Stichting Steenworp
• De Worp Weg Werp vrij

24

Activiteitenverslag WSV De Hoven seizoen 2011-2012

3. Aandachtspunten
Naast dit uitgebreide overzicht van alle activiteiten die er in het seizoen 2011/2012 hebben
plaatsgevonden, willen we in dit verslag ook graag kort benoemen wat we als vereniging als
aandachtspunten zien. Aangezien de tijd en energie gestoken moest worden in de zoektocht naar
nieuwe bestuursleden hebben de punten van vorig jaar onvoldoende aandacht kunnen krijgen.
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 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 het consultatiebureau 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.
De medewerkster van Sallcon heeft in het afgelopen seizoen een ongeluk gehad waardoor ze
ongeveer 8 weken uit de running is geweest. Gelukkig was er wel een vervanger. Echter, een deel
van de uren moesten door onze eigen vrijwilligers ingevuld worden. Dit was noodzakelijk om het
Hovenhuus open te houden voor alle gebruikers. De medewerkster van Sallcon gaat over 1½ jaar met
pensioen. Voor die tijd zullen we met een passende oplossing moet komen.
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 voldoende geschoolde en ervaren mensen van
Raster. De eigen ervaring met het organiseren van het Huttenkamp leert dat de opkomende jeugd van
een ander kaliber is en dat we daarvoor in de komende jaren voldoende begeleiding van deskundigen
nodig zullen hebben.
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Ouderen
Een ander aandachtspunt van de WSV is om de betrokkenheid rondom ouderen in de wijk te
vergroten.
In 2010 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 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. Een ander
punt van aandacht is, dat de Hovensoos heeft moeten stoppen.
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 vorig seizoen heeft een pilot gelopen met één
stagiaire. Ook dit seizoen is er weer 1 stagiaire geweest. Bekeken wordt of we hier een structureel
vervolg aan kunnen geven of dat het op adhoc basis moet blijven.
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