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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. 
 
Inmiddels is het eerste Worpfestival georganiseerd door een werkgroep van de WSV De Hoven. 
Tevens is de Stichting Steenworp opgeheven en hebben drie bestuursleden plaats genomen in het 
bestuur van de WSV. 
 
Op dit moment kent het bestuur een zevental leden. De functies voorzitter en penningmeester zijn 
officieel ingevuld. De secretariswerkzaamheden worden door een ander bestuurslid ingevuld. De 
voorzitter geeft na een termijn van 5 jaar aan te gaan stoppen. Dit per november 2016. We zijn nog op 
zoek naar nieuwe bestuursleden en dus met name een nieuwe voorzitter. 
 
Bij de start van elk nieuw seizoen van de WSV bekijken alle werkgroepen welke activiteiten ze gaan 
opzetten, worden er data geprikt en gaan de werkgroepleden weer met elkaar aan de slag. Het 
bestuur bespreekt in deze periode welke speerpunten er komend seizoen opgepakt moeten worden. 
 
Trots zijn we dat we als WSV De Hoven hebben kunnen bijdragen aan het ontkoppelen van de Worp 
op het riool door de noordkant van het Hovenhuus af te koppelen van het riool. 
 
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 aankomend seizoen 
Hieronder volgen een aantal beleidsvoornemens van het bestuur van het afgelopen en huidige 
seizoen: 

 Afkoppelen regenwater Hovenhuus 

 Nieuwe financieringsmogelijkheden onderzoeken 

 Nog betere efficiency in de samenwerking tussen WSV en werkgroep Worpfestival  

 Juiste takenverdeling tussen de bestuursleden 

 Nieuwe vrijwilligers werven 

 Kostenbesparingen 

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. Vanaf het 
huidige seizoen is dat elke tweede maandag van de maand. 
 
De WSV laat 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.  

1 

Algemene ledenvergadering WSV De  Hoven 

Dagelijks bestuur 
• Voorzitter 
• Secretaris 
• Penningmeester 

Algemeen Bestuur 
Dagelijks Bestuur +  Clusterhoofden 

Cluster Sport  
en  Spel 
•sportzaal   
• Koersbal 
• Klaverjas 
• Stratenvolley 
• Jazz 
• Etc 

Cluster  Jeugd 
en  Jongeren 
• Noppieclub 
• Worpkidz 
• Jilliebar 
• Speel - o - theek 
• Sinterklaas 
• Huttenkamp 
  

Cluster  
Facilitair 
• Bar 
• Interieur 
• Klussen 
• Verhuur 
• Speeltuin 
• Etc 

Werkgroep Communicatie en PR 

Werkgroep Secretariaat 

Werkgroep A &F 
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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.  
 

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 flexruimte, een aangebouwde vleugel met een 
ontspanningsruimte voor jongeren (Colorgate), 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 flexruimte en de Colorgate 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 

De vereniging heeft verder het beheer over een grote speeltuin van circa 3.000 m2. In de speeltuin 
staan 22 speeltoestellen met een gezamenlijke aanschafwaarde van circa € 80.000. De keuring van 
de speeltoestellen loopt via de Gemeente. Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt verzorgd 
door Stichting Natuur Anders en het Deventer Groenbedrijf. 
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.1285 leden. Dit zijn alle volwassen en kinderen die 
als lid ingeschreven staan. Wij hebben de volgende onderverdeling: 
 

 Seizoen 2015-2016 Seizoen2014-2015 Verschil 

Totaal aantal leden 1285 1252 +33 

Gezinnen 245 258 -13 

Éénoudergezinnen 27 23 +4 

Tweepersoonshuishoudens 110 118 -8 

Alleenstaanden 38 36 +2 

 
Een klein percentage woont op Steenenkamer (Gemeente Voorst), de rest in de wijk De Hoven. 
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1.5.2 Betalende leden voor activiteiten: jazzdance en zaalsporten 

Voor de door de vereniging georganiseerde wekelijks terugkerende activiteiten, zoals jazz- en 
breakdance, badminton, volleybal en zaalvoetbal betalen de ingeschreven deelnemers een 
activiteitenbijdrage naast hun contributie als algemeen lid. 
 

Hieronder een overzicht van de leden per activiteit voor het seizoen 2015-2016: 
 

 Seizoen 2015-2016 Seizoen 2014-2015 Verschil 

Jazz 78 116 -38 

Breakdance 14 34 -20 

Streetdance 11 12 -1 

Hip Hop nvt 5 nvt 

Badminton 20 19 +1 

Volleybal 12 11 +1 

Zaalvoetbal 29 29 0 

 

1.5.3 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 ongeveer 155 vrijwilligers. Een aantal van hen neemt 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 

  Jazz 17 

  Klaverjassen 1 

  Koersbal 1 

  Sportzaal 6 

 Do-it 4 

  Stratenvolleybal 3 

Jongeren en Jeugd Worpkidz 5 

  Noppieclub 7 

  Sinterklaas 3 

  Huttenkamp 16 

  De Kleine Sjef 5 

 Happen in de Hoven 3 

 Avondvierdaagse 3 

Facilitair Algemeen Beheer 1 

  Barteam 34 

  Interieur 6 

  Interieur en klussen 3 

  Oud papier 40 

  Speeltuin 6 
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Werkgroep Onderdeel aantal 

  Verhuur 1 

Diversen A&F 7 

 Collectes 14 

 Hovenhier (verspreiding) 14 

  Ledenadministratie 2 

  Secretariaat 1 

  Communicatie en PR (excl. verspreiding Hovenhier) 7 

Bestuur Dagelijks & algemeen 7 

Totaal*   219 

* Mensen kunnen in meerdere werkgroepen actief zijn 
 

1.6.2 Vrijwilligersbijeenkomsten 

Zoals het hoort worden onze vrijwilligers 2x per jaar beloond voor hun inspanningen. Vrijdagavond 1 
juli werd door de bestuursleden Manon en Erwin een leuke speurtocht georganiseerd met als doel 
elkaar beter leren kennen. De winnaars zijn op de foto te herkennen. Daarna in ‘t Hovenhuus een 
heerlijk Aziatisch buffet en ter afsluiting nog even naar onze zuiderburen gekeken tegen Wales. Een 
zeer geslaagde en gezellige avond. 

 
 
In totaal waren er 55 vrijwilligers aanwezig. 
Foto's staan op de site www.wsvdehoven.nl 

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.  

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 op de Worp, soms loop je als bewoner tegen zaken aan waar je last van 
hebt. Vanaf 2013 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 

http://www.wsvdehoven.nl/
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Stegeman en zijn collega Linda Alberts 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 
signalerings-functie in dit systeem. Voor het seizoen 2015/2016 hadden wij de beschikking over 6 uur 
jongerenwerk per week. Deze uren zijn geen overbodige luxe en wil de WSV graag behouden. De 
jongerenwerkers kennen de doelgroep en kunnen preventief actie ondernemen. De overlast van 
groepjes jongeren die we eerder hebben gehad in de wijk is mede door de inzet van de 
jongerenwerkers teruggebracht tot een enkel incident. 

 
 

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. Met name op 
het gebied van catering en onderhoud schakelen we de lokale ondernemers in. 
De meesten van hen adverteren in ons verenigingsblad “De HovenHier”. 
 

2. Activiteiten 
 

2.1 Bestuursactiviteiten 

2.1.1 Werving nieuwe voorzitter/bestuursleden 

Binnen het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De voorzitter 
stopt tijdens de ALV van november 2016. De waarnemend secretaris stopt met al zijn bestuurstaken 
per de ALV van april 2017. 
Uiteraard zijn mensen altijd welkom als bestuurslid zonder specifieke portefeuille. 
 

2.2 Cluster 1: Sport en Spel 

2.2.1 Jazz-dance, Breakdance en Streetdance 

De Dansgroep ‘De Eskape’ bestaat uit 17 dansgroepen, waarvan 8 jazzgroepen, met 3 
selectiegroepen, 2 breakdance met 1 selectiegroep en 2 streetdance/hiphop groepen. De lessen 
worden in ’t Hovenhuus gegeven en staan onder leiding van 6 leraressen die in het bezit zijn van een 
KNGU-licentie. Daarnaast wordt de groep Puur geleid door een professionele lerares. De streetdance 
wordt gegeven door een lerares en de breakdance door een ervaren breakdance leraar en een 
assistent.  
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Optredens / activiteiten seizoen 2015-2016 

Waar Welke groepen Wanneer Tijd 

Steenworp Festival Groep 4 12 September 13.30 

Deventer dans dagen 
 

Point 22 November 13.30 

Voorsterdans dagen 
 

Groep 4 
Break ½, Street 

23 Januari  
 

Ochtend 

Deventer open podium 
 

Groep 2,3,5,7, point, 
Pressure (pril) 

6 Maart 
 

17.00uur. 

Dance Rythm Zutphen 
 

Point, Pressure, Break ½, 
Pril, Puur. 

16 April 
 

Avond 

Dance2 Demo Deventer 
 

Groep 2,3,4,5,7, Pril, 
point, street, Puur 

22 mei 
 

Ochtend en middag 

Eigen show Alle groepen 5 juni Gehele dag.  

Rode Kruis Point 25 oktober Dagje varen met Rode 
Kruis voor mensen met 
een LVG en LB 

Muziekgroep accordeon 
vereniging 

Point 19 maart Moeder van danseres 
heeft gevraagt om een 
grease madley. 

 
 
 
Overzicht van alle lessen van de Eskape 

Groep 
 

Dag Tijd Leidster Aantal leerlingen 

5 Maandag 17.00-18.00 Brenda 7 

Pril Maandag 18.00-19.00 Jara 10 

6 Maandag 19.00-20.00 Chantal 9 

Puur Maandag 20.00-21.45 Anouk 8 

     

1 Dinsdag 16.30-17.15 Loes 15 

2 Dinsdag 17.15-18.15 Loes 8 

4 Dinsdag 18.15-19.15 Chantal 12 

7 Dinsdag 19.15-20.15 Esther 13 

8 Dinsdag 20.15-21.15 Esther 11 

     

Streetdance 1 Donderdag 16.30-17.30 Valery 9 

3 Donderdag 17.30-18.30 Jara 12 

Streetdanc 2 Donderdag 18.30-19.30 Valery 7 

Mod/tech Donderdag 19.30-20.30 Jara/Anouk 8 

     

Point Vrijdag 17.00-18.30 Loes 13 

Break 1 Vrijdag 18.30-19.30 Roy/Jeroen 15 

Break 2 Vrijdag 19.30-20.30 Roy/Jeroen 9 

Pressure Vrijdag 20.30-21.30 Roy/Jeroen 9 
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2.2.3 Klaverjas 

Het seizoen kent een competitie met veel gezelligheid en een gemiddelde opkomst van 40 
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 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.  

2.2.4 Biljart 

De biljartvereniging ‘t Hovenhuus is een aparte vereniging die ons wijkgebouw als thuisbasis heeft. Zij 
spelen met 3 teams in de regionale competitie. Wij faciliteren hen door ruimte, bar, biljarttafel en 
materialen ter beschikking te stellen. De speelavonden zijn afwisselend dinsdag, woensdag of 
donderdag 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. Maar 
bovenal is het de gezelligheid die deze middag zo leuk maakt. 
Hier komen gemiddeld zo’n 10 “olde mennekes” op af. 

2.2.5 Koersbal 

Vanaf eind augustus tot eind mei wordt iedere dinsdagmorgen de groene mat uitgerold voor koersbal. 
Van 9.30 tot 11.30 uur wordt door een groep van gemiddeld 14 enthousiaste ballers koersbal 
gespeeld in ’t Hovenhuus. 
 
Het aantal leden bedraagt 14, de contributie is 2,50 per maand  
Het seizoen is van september 2015 t/m mei 2016   
Verder spelen zij 2x per jaar een toernooi, stedelijk en provinciaal.  
 

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: 20 
 
VOLLEYBAL (gemengd/recreatief) 
maandag 
20.30-22.00 uur 
Aantal leden: 12 
 
ZAALVOETBAL (heren) 
vrijdag 
18.30-19.30 uur 
Aantal leden: 12 
 
vrijdag  
20.00-21.00 uur  
Aantal leden: 17 (groep zomeravondvoetbal van november tot april) 
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2.2.7 Stratenvolleybaltoernooi 

Omdat stratenvolley al zo lang bestaat in de wijk, is het echt een begrip. Kinderen groeien ermee op 
en kunnen niet wachten om mee te doen, als ze ‘groot genoeg zijn’. Het is heel leuk om te zien dat er 
elk jaar weer animo is. Dit jaar deden er in totaal 9 teams mee. 
 

 
 

 
 

2.2.8 Do-It 

Afgelopen seizoen zijn we in januari gestart met Do-iT. 
De aftrap en de werving hebben we gedaan op de kerstmarkt in december 2015 bij de Spar onder de 
vlag van WSV De Hoven. 
Ook een facebookpagina is opgestart om bekend te maken wat we wilden gaan doen. Deze 
facebookpagina gebruiken we om de workshops en data aan te kondigen. Iedereen is welkom. Maar 
als de groep te groot wordt dan gaan de wijkbewoners voor. 
Bij de Do-iT! 12 plus hebben de dames en één heer leren werken met de naaimachine en leren 
werken met verschillende materialen. Bijvoorbeeld: speldenkussen maken met de hand voor de 
handwerktechnieken, kledingstuk genaaid op de naaimachine, strandtas van reclamedoek, macramé/ 
knopen. Met vaderdag en moederdag hebben we een extra Do-iT ingepland. Op school wordt daar 
helaas geen tijd meer aan besteed. 
Met de volwassenen Do-iT hebben we verschillende workshops gedaan: plantenhangers 
macrameeën, haken, lampenkappen opknappen en met leer werken. 
Dit seizoen de aftrap op het Steenworpfestival gehad waar veel mensen geïnteresseerd waren in wat 
we deden, we wachten weer af. Ook is er de gelegenheid voor de Do-iTers om mee te reizen naar de 
CreaDoe om nieuwe inspiratie op te doen. 

2.3 Cluster 2: Jeugd en Jongeren 

2.3.1 Worpkidz 

Vanaf september tot en met juni vindt er elke maand een activiteit voor de jeugd plaats in of rond het 
Hovenhuus. De eerste groep bestaat uit kinderen van groep 5 tot en met groep 7 en start meestal om 
half zeven. De tweede groep bestaat uit kinderen van groep 8 en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs en 
start om 20.30 uur. De kinderen betalen per keer €1,- 
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Bij een bijzondere activiteit, zoals bijvoorbeeld de afsluiting, worden beide groepen samengevoegd. 
De werkgroep bestaat uit enkele vrijwilligers en wordt ondersteund door de jeugd- en de 
jongerenwerker van Raster. 
 
Omdat er gedragsregels zijn opgesteld, merken we dat dit een positieve invloed heeft op de sfeer. 
Het grootste deel van de activiteiten zijn gezellig en hebben een goede sfeer. Dat blijkt ook wel uit het 
feit dat er nieuwe kinderen blijven instromen. 
 

 

Activiteiten Worpkidz 2015-2016 

Maand Activiteit Opkomst groep 1 Opkomst groep 2 

September 2015 Apres ski 17 13 

Oktober 2015 Halloween 52 42 

November 2015 Serious request 8 15 

December 2015 Winterfair 8 15 

Januari 2016 Bingo 37 15 

Februari 2016 GPS-tocht 25 19 

Maart 2016 Ontwerp speeltuinpoort 21 9 

April 2016 Battle of De Worp 34 17 

Mei 2016 Summerparty 32 23 

Juni 2016 Afsluiting 90 Samen met groep 1 

 TOTAAL 316 153 

 

2.3.2 Colorgate 

De Colorgate 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 10-14 jaar staan de deuren van de Colorgate 
open van 15.30 tot 18.00 uur. Voor de leeftijd van 14 jaar en ouder is de Colorgate open van 19.00 tot 
21.00 uur. Afwisselend worden er leuke sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Het varieert 
van voetbal tot 'Wie is de Mol'. De activiteit van de laatste groep van de jeugd loopt voor een deel 
parallel aan de activiteiten in de Colorgate. Op deze manier wordt er getracht om de inloop bij de 
Colorgate breder te ‘trekken’, waardoor er een verandering in de samenstelling van deze groep komt, 
wat het groepsproces ten goede komt. 
Met de Colorgate hebben de jongeren in ‘t Hovenhuus een eigen ruimte, een jeugdhonk.  
Afgelopen jaar is er in mei een gezellig barbecue georganiseerd voor en door de jongeren. Het werd 
een druk bezochte avond, waarop iedereen elkaar wat beter heeft leren kennen. 
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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 iedere keer weer een avontuur voor de kinderen. Gemiddeld komen er 25 tot 30 
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; leden mogen gratis deelnemen en niet-
leden betalen € 1,-. 
 

Activiteiten Noppieclub 2015-2016 

 7 oktober 2015 thema herfst        25 kinderen 

28 oktober 2015 thema Halloween 27 kinderen 

4 november 2015 strijkkralen 22 kinderen 

18 november 2015 Sinterklaasfilm 28 kinderen 

16 december 2015 kerstactiviteiten 28 kinderen 

12 januari 2016 strijkkralen 23 kinderen 

27 januari 2016 bingo   25 kinderen 

10 februari 2016 spelletjesmiddag     20 kinderen 

24 februari 2016 macaroni ketting maken 27 kinderen 

9 maart 2016 Bloempotjes versieren en een zaadje planten 24 kinderen 

23 maart 2016 Paasknutsels maken 28 kinderen 

6 april 2016 speurtocht         30 kinderen 

20 april 2016 thema koningsdag      25 kinderen 

11 mei 2016 Afsluiting van het seizoen met springkussen, clown 

Knappie en een ijsje. 

30 kinderen 

 
 

2.3.4 Sinterklaas  

Dit kinderfeest wordt jaarlijks gevierd bij WSV De Hoven. Een feestelijke middag waarbij de enige 
echte Sinterklaas niet zal ontbreken. 
Het sinterklaasfeest is voor alle leden van WSV de Hoven van 0 tot en met groep 4 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 Avondvierdaagse 

Afgelopen jaar hebben 50 kinderen meegelopen met de avondvierdaagse! Een mooi aantal waar we 
blij mee zijn. Maar liefst 27 kinderen liepen voor de eerste keer mee. Dit door het actief lobbyen in de 
onderbouw van de Hovenschool. De sfeer was goed!  
Onderweg was er een cateringpunt bemand door vrijwilligers (vooral ouders van wandelaars). 
Er zijn petten aangeschaft die de wandelaars in bruikleen kregen voor 4 dagen en daarna weer zijn 
ingenomen. De petten vergroten de herkenbaarheid van de groep en de WSV. De petten zijn 
inmiddels ingenomen en schoon opgeborgen voor volgend jaar. 



Activiteitenverslag WSV De Hoven seizoen 2015-2016   
 

 15 

. 

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 tot 120 basisschoolkinderen. Een groot succes! 
 
De organisatie is in handen van 2 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 donderdag 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 mogen de kinderen vanaf groep 
3 in hun eigen hut slapen. 
 
Huttenkamp 2016 

Op de laatste dagen van hun vakantie begonnen op donderdag 23 augustus 2016 maar liefst 120 
kinderen met begeleiding aan de bouw van het jaarlijkse Huttenkamp. Dit jaar stond deze in het teken 
van de dierentuin en werd de speeltuin voor twee dagen omgedoopt tot ‘de Hoven Zoo’. Zo werden er 
de meest creatieve en prachtige dierenverblijven in elkaar getimmerd en waren er veel leuke andere 
activiteiten zoals buikglijden, sumoworstelen, speurtocht en natuurlijk een kampvuur. Na een korte 
nacht slapen in de hutten was het weer een mooie afsluiting van de vakantie voor de kinderen. 
Link naar een mooie impressie: https://www.youtube.com/embed/5M_y7IDxQLc 
 

https://www.youtube.com/embed/5M_y7IDxQLc
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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 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. 
 

2.4.2 Hovenhuus  

Na de grote verbouwing van ’t Hovenhuus in 2014 is er ook het afgelopen jaar met veel plezier 
gebruik gemaakt van de vernieuwde barruimte en flexruimte. De verschillende zitjes en tafels worden 
veelzijdig gebruikt door iedereen, een plekje om te hangen, te overleggen of even te zitten lezen, om 
samen te eten en gezellige muziekfeesten. De nieuwe keuken wordt regelmatig gebruikt door groepen 
om samen te leren koken en om te koken voor de buurtbewoners. 
 

2.4.3 Bar 

In de avonduren wordt de bar door vrijwilligers bemenst. Hiervoor zijn twee groepen. Een groep voor 
de maandag tm de dinsdag en een groep voor alleen de vrijdag. Vanaf 19.00, respectievelijk 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.31 
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: 

 Bierproefavond 

 Wijnproeven 

 Vinyl-avond 

 Dance-feest 

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.  
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2.4.5 Klussen 

Deze werkgroep bestaat uit 3 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 10 keer oud papier opgehaald in de wijk. Dit gebeurde door een groep van 40 
vrijwilligers (gemiddeld 15 per ophaaldag). Tijdens deze ophaaldagen is weer veel oud papier 
opgehaald. Dit zorgde voor een goede inkomstenbron voor de vereniging. De gemeente verdubbelt 
aan het eind van het seizoen het bedrag wat we aan oud papier hebben opgehaald. 
 

Datum Kilogram 

Oktober 2015 9.320 

November 2015 14.220 

December 2015 11.500 

Januari 2016 6.300 

Februari 2016 5.700 

Maart 2016 9.640 

April 2016 13.220 

Juni 2016 10.400 

Juli 2016 10.680 

Augustus 2016 8.860 

Totaal 99.840 

 
Voor het seizoen 2015-2016 leverde de inzameling van oud papier een bedrag op van € 4.992,- 

 

2.4.7 Speeltuin 

De werkgroep Speeltuin is verantwoordelijk voor de speeltoestellen, het voetbalveld, maar ook voor 
het groenonderhoud. Het groenonderhoud is uitbesteed aan Deventer Groenbedrijf / Stichting Natuur 
Anders. Er zijn met beide partijen evaluaties geweest om de diensten te optimaliseren. Beide partijen 
werken in onze speeltuin met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze zomer heeft SNA 
het doelgebied vlak gemaakt en opnieuw ingezaaid. 
 
De gemeente laat jaarlijks de toestellen keuren door een erkend bedrijf. Daarnaast is onze beheerder 
op cursus geweest en beoordeelt alle toestellen elke week op veiligheid en functioneren. De 
gemeente heeft een online omgeving met app laten maken waarin alle toestellen van Deventer 
worden opgenomen waar alle informatie over de toestellen en de keuringen gaan worden ingevoerd. 
Onze beheerder gaat dus wekelijks met een tablet langs alle toestellen om zijn logboek bij te houden.  
De bezetting van deze werkgroep is toegenomen tot 6 personen, om goed te functioneren zijn er nog 
4 tot 6 extra vrijwilligers nodig. Bovendien hebben een aantal personen te kennen gegeven te willen 
stoppen met deze werkzaamheden. Instroom van nieuwe vrijwilligers is dus zeer gewenst. De 
werkgroep heeft naast klein onderhoud samen met vrijwilligers een nieuwe schommel geplaatst, 
divers grondwerk verbeterd bij oa de glijbaan en waterpomp en overbodig straatwerk en oude 
zandbak weggehaald. 
Komend seizoen wordt met name het kleutergedeelte van de speeltuin aangepakt. Een nieuwe 
spacegalop, een kleine zandbak en fijne zitjes er omheen voor de ouders komen links van de 
speeltuinpoort. 
Er is aan een idee gewerkt waarbij de speelplekken in de wijk onder beheer komen te vallen van de 
WSV De Hoven. Wegens gebrek aan tijd om dit op poten te zetten hebben we dit niet verder 
uitgewerkt en wordt het beheer van de speelplekken overgedragen aan stichting Tevreden. 
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2.4.7a Nieuwe speeltuinpoort 
We gaan in 2017 een nieuwe speeltuinpoort realiseren die past bij het vernieuwde Hovenhuus en de 
beleving van de kinderen uit de wijk. De huidige poort is gemaakt van een houten constructie en 
betimmering. Deze is al meerdere keren aangepast en verbeterd, maar is nu te slecht geworden voor 
renovatie.  
We vroegen kinderen uit de wijk om iets leuks / moois / gaafs te ontwerpen. De Worpkidz hebben veel 
mooie poorten getekend en geknutseld. De werkgroep speeltuin selecteerde de vijf beste plannen, 
deze zijn ter stemming aan de Worpkidz voorgelegd. Met meer dan de helft van de stemmen heeft 
ontwerp met de drie bogen van Damian Jonkers gewonnen! Damian werkte in een korte workshop 
met de architect verder aan zijn plan en ontving een ingelijste fotomontage van zijn ontwerp. Het wordt 
een enkele gemetselde poort van oud uitziende bakstenen. Boven in het torentje komt een klok, zodat 
spelende kinderen precies weten hoe laat ze naar huis moeten. 
De werkgroep speeltuin gaat de komende tijd het plan technisch uitwerken samen met Damian. We 
zijn ook in gesprek met de Technicampus in Deventer om de studenten van de opleiding metselen bij 
de realisatie te betrekken. De Worpkidz gaan allemaal een baksteen versieren, ze mogen hun 
persoonlijke baksteen er zelf in metselen. De kinderen/jongeren gaan samen met volwassenen aan de 
slag met het realiseren van de poort. Het vrijwilligerswerk wordt dan door jong en oud samen gedaan. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van WijDeventer. 
 

 

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 6 personen draagt zorg voor bovengenoemde handelingen.. 
Met dank aan deze groep is er het afgelopen seizoen, het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en 
de subsidieverantwoording weer tot stand gekomen.  

2.5.2 Collectes 

 
Jaarlijks worden door de werkgroep twee collectes georganiseerd: 
* Jantje Beton (februari/maart) 
* eigen collecte (juni) 
Dit seizoen hebben zo’n 13 vrijwilligers collecte gelopen. Helaas neemt het aantal collectanten al een 
aantal jaren af, een zorgelijke ontwikkeling. 

De opbrengst van onze eigen collecte was in 2016  € 834,33. De opbrengst van Jantje Beton 

 € 497,43.   Zowel aan Jantje Beton als de gemeente Deventer zijn subsidieverantwoordingen 
verstuurd. Met de opbrengst zal een toestel in de speeltuin worden gefinancierd. 

2.5.3 De Hovenhier 

De Hovenhier is ook een belangrijke informatiebron vanuit bestuur naar de leden van de WSV. De 
wijkkrant verschijnt al sinds 1977. De redactie en opmaak word ook door vrijwilligers gedaan. 
Verspreiding wordt verzorgd door 14 personen. 
Sinds twee jaar is de Hovenhier volledig vernieuwd. Het blad komt nog 2 maal per jaar uit en wordt 
uitgegeven in kleur. In de Hovenhier is een activiteitenkalender opgenomen. 
 

2.5.4 Ledenadministratie 

De ledenadministratie wordt verzorgd door 2 vrijwilligers. De ledenadministratie is ook 
verantwoordelijk voor de eigen bijdragen van onze eigen activiteiten (breakdance, jazz, zaalsporten).  

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 en Nieuwsbrief 

De  website van WSV de Hoven draait nu vier seizoenen. De site wordt wekelijks ‘ververst’ en is dus 
altijd actueel. Het adres is: www.wsvdehoven.nl. Het up-to-date houden van de website gebeurt door 
een vrijwilliger. 
De website bevat: 

 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, 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 over sociale en culturele zaken in de wijk. 
De website trekt gemiddeld 650 bezoekers per maand. 
 
Naast de website verschijnt sinds vorig seizoen een digitale nieuwsbrief. Deze verschijntl vier maal 
per jaar. Op deze manier willen we de informatieverstrekking vanuit de WSV naar de leden verder 
verbeteren. 

http://www.wsvdehoven.nl/
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WSV De Hoven is op facebook te vinden onder:  
https://www.facebook.com/pages/Wijk-en-speeltuinvereniging-de-
Hoven/1535703623347204?sk=info&tab=overview 
 
 

2.6 Overige georganiseerde activiteiten  

2.6.1 Nieuwe activiteiten 
Afkoppelen regenwater 

Sinds vorig jaar is er een bewonersinitiatief voor het ontkoppelen van het regenwater van het riool. Dit 
heeft tal van voordelen: schoon water blijft schoon, het grondwater wordt aangevuld, in natte tijden 
wordt het riool door het afkoppelen van hemelwater minder belast, voorkomen van overstort. Door 
overstorten vervuilt het schone slootwater door afvalwater, door hemelwater op te vangen voor eigen 
gebruik kun je besparen op het gebruik van drinkwater, de zuivering hoeft minder hard te werken. 
In november 2015 hebben we met tal van vrijwilligers de noordzijde van t Hovenhuus (Hoveniersstraat) 
afgekoppeld van het regenwater. Hiermee hopen we ook andere bewoners te inspireren. 
Afkoppelen Hovenhuus 
 
Do-it 

Nieuwe creatieve workshops voor jong en oud (zie paragraaf 2.2.8) 
X-core 

Vanaf 1 november a.s. zal Tanja Hogenberg lessen geven in Xcore, een van de beste en leukste 
buikspierworkouts geschikt voor iedereen. Je traint je hele lichaam maar met extra nadruk op de 
buikspieren. De lessen worden gegeven op maandag- en woensdagochtend om 09.00 uur en op 
donderdagavond om 20.30 uur. In de maand november mag iedereen de lessen GRATIS uitproberen! 
Daarna kun je een abonnement nemen of een 10-rittenkaart kopen. Je hoeft je niet van tevoren op te 
geven 
 
Judo  

Sinds vorig jaar is er weer judo bij de WSV De Hoven. Nu niet meer als werkgroep, maar via een echte 
judoschool. Elke woensdag van 13.30-14.30 uur huurt Budo Instituut Kiryoku de sportzaal. Inmiddels is er 
een tweede uur judo bijgekomen en judo’en er inmiddels weer zo’n 20 kinderen op de Worp. 

2.6.2 De Kleine Sjef  

De activiteiten van De Kleine Sjef hebben zich uitgebreid met Grote Sjef kookworkshops. Bij wijze van 
proef gestart en hier bleek vraag naar! Zo was er een druk bezochte workshop Arabisch koken. Ook is 
de hippe - maar tevens oer oude, techniek van het fermenteren van groente aan bod gekomen. Best 
uniek voor een buurthuis! 
  
De activiteiten van De Kleine Sjef kenden een wisselend maar ook teruglopend succes. De haast 
vaste groep deelnemers zit inmiddels ruim een jaar op de middelbare school en de aansluiting met 
jongere kinderen leek niet van zelf te gaan. 
Ook is De Kleine Sjef mede door het voorgaande succes, zichtbaar in de media geweest. Dit heeft 
geleid tot meer aanmeldingen via FB van kinderen buiten de wijk. Uiteraard een mooie bijkomstigheid 
maar dit heeft weer geleid tot meer no shows waardoor diverse workshops werden afgelast.  Met als 
direct nadelig effect op de trouwere kinderen uit de wijk zelf die zich er op verheugd hadden. 
  
Al met al een jaar met wisselend succes en 2016/2017 zal een jaar van opnieuw profileren worden.. 

2.6.3 Happen in de Hoven  

Passie voor lekker eten. Liefde voor koken. Een warm hart voor de bewoners van De Hoven. Zomaar 
een paar ingrediënten waar de vier hobbykoks (Ineke de Groot, Tonny Hagen, Riky de Mooij en Ingrid 
Bomhof) ook het seizoen 2015-2016 mee gekookt hebben.  
  
De kookweek Het afgelopen seizoen hebben we iedere 2e vrijdag (van september tot en met juni) van 
de maand gekookt. We hebben van september tot en met juni gekookt. Januari hebben we 

https://www.facebook.com/pages/Wijk-en-speeltuinvereniging-de-Hoven/1535703623347204?sk=info&tab=overview
https://www.facebook.com/pages/Wijk-en-speeltuinvereniging-de-Hoven/1535703623347204?sk=info&tab=overview
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overgeslagen ivm de feestdagen en allerlei nieuwjaarsborrels. Dit betekent voor de vrijwilligers niet 
alleen op vrijdag aan het werk, maar de hele week zijn we al bezig met voorbereiden. Op maandag 
vergaderen we over het menu en wordt de boodschappenlijst gemaakt. Op donderdag wordt de 
bestelling bij oa de Spar en andere winkels opgehaald en starten we ‘s avonds al met koken. 
Vrijdagmiddag vanaf 13 uur weer door met koken zodat om 17 uur alles klaar staat voor de gasten, de 
bewoners van de Hoven.  
  
Het menu We proberen iedere maand een verrassend menu te bedenken. Dat is altijd een leuke 
uitdaging. Een aantal thema’s van dit jaar: Italië, stamppot anders, Kerst, Pasen, Griekenland en de 
laatste avond Tapas. De meeste menu’s bestonden uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert.  
  
Onze gasten We hebben een vaste groep bewoners die iedere maand aanwezig is. Af en toe 
schuiven er nieuwe gasten aan tafel. De groepsgrootte varieert, we koken gemiddeld voor 30-36 
gasten. De gasten genieten niet alleen van een drankje en een heerlijke maaltijd. Ze zijn tussen de 
gerechten door ook heerlijk met elkaar aan de klets.  
  
Handige hulp Sinds het najaar van 2015 hebben we hulp gekregen van twee jonge vrijwilligers. Sam 
en Guus zijn onze gastheren, afwashulpen en bediening. Heel erg leuk om te zien hoe belangrijk deze 
jongens hun job vinden. Dat is ook terug te zien in de fooi die ze regelmatig krijgen.   
  
Samenwerking met Kleine Sjef De tapas van de laatste avond van het seizoen zijn gemaakt met 
behulp van een aantal kinderen die ook regelmatig koken met de Kleine Sjef. Het is een leuke 
samenwerking die hopelijk volgend jaar nog een keer herhaald wordt.  
  
WIJ Deventer Het afgelopen seizoen hebben we een bijdrage ontvangen van WIJ Deventer voor de 
aanschaf van keukenspullen. Verder is er in samenwerking met Joris Hendriksen van WIJ Deventer, 
Happen in de Hoven en de Sociale teams een toneelstukje opgevoerd tijdens een van de Happen. De 
Sociale teams regen bij Happen een podium om te vertellen wat zij voor bewoners van de Hoven 
kunnen betekenen. 

2.6.4 WSV de Hoven supporter van de IJsselloop   

In april was WSV de Hoven prominent aanwezig om de IJssellopers enthousiast aan te moedigen. Op 
de dijk, bij de T-splitsing Achter de Hoven / de Worp, werd een spandoek ontvouwd en knalden er 
daverende muzieknoten uit de speakers waarna de deelnemers nóg harder gingen lopen. Natuurlijk 
juichten en klapten de supporters iets luider voor de Worpse lopers, maar ook de overige deelnemers 
waren blij verrast met dit mooie gebaar. 

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: 
 
 

Seniorenmiddag 
2 maal per jaar een gezellige middag voor de senioren uit de wijk 
 
Stichting Ouderenwerk Deventer 
3 gymnastiek groepen voor ouderen: 1 seniorengymgroep, 1 55+ groep 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 woensdagavond in de sportzaal. 
 

Trombosedienst Deventer 
Elke vrijdagmorgen bloed prikken. 
 
Judo 
Woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur en van 14.30-15.30 uur. Ongeveer 20 kinderen die judoles 
krijgen van Budo-instituut Kiryoku uit Twello 
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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 o.a.: 

 Stembureau 

 Leden van de WSV 
 
Vergaderingen/bijeenkomsten van: 

 Wijkambtenaar: spreekuur 

 Wijkteam / Wijkaanpak 

 Taakgroep Rondgang door de wijk 

 Taakgroep Worpplantsoen 

 Themagroep Senioren 

 Stichting Steenworp 

 De Worp Weg Werp vrij 

3. Aandachtspunten 
Naast dit uitgebreide overzicht van alle activiteiten die er in het seizoen 2015/2016 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.  
 

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. 
In het vorige seizoen organiseerde Raster op de vrijdagmiddag (na schooltijd) activiteiten voor de 
kinderen in de leeftijd 10 tot 14 jaar. Dit gebeurde grotendeels in de speeltuin/Hovenhuus, maar soms 
werd ook uitgeweken naar de sportzaal van de Hovenschool. Deze activiteiten stonden onder leiding 
van een jongerenwerker van Raster, die hiervoor 2 uur had. Daarnaast werd hij ondersteund door een 
aantal stagiaires van Raster, maar ook door een aantal coaches. Deze coaches zijn jongeren uit de 
wijk (15-18 jaar) die hiervoor een speciaal traject doorlopen (vrijwillig). 
De jongeren activiteit/inloop is elke vrijdagavond van 17.00u tot 21.00u. 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.  
 

Bezuinigingen 

De WSV heeft sinds 2016 een sterk verminderde subsidie (van 25.000 euro naar 16.500 euro). Vanaf 
1 januari 2018 is dit zelfs nog maar 15.000 euro. 
Met het bestuur hebben we naar mogelijkheden gezocht om extra inkomsten te genereren en kosten 
te verminderen. Hierdoor is het gelukt om voor 2016 een sluitende begroting te maken. Dit heeft wel 
als gevolg dat we prijzen voor lidmaatschap, verhuur en consumpties hebben moeten verhogen. 


