
Notulen Algemene Ledenvergadering WSV De Hoven   
 
Datum  : 16 november 2018 
Tijd  : 19.30 uur  
Plaats  : ’t Hovenhuus, Leliestraat 27, 7419CT Deventer 
 
Aanwezigen:  Manon Peet, Michiel van Straalen, Sander van Keken, Gert-Jan Verhart, Marc 

Harmsen, Ramon Soer, Sylvia Otten 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
 
1. Opening door Manon 

Er is een hoge opkomst omdat voorafgaande aan de ALV de vrijwilligersavond was. 
 

2. Mededelingen 
De agenda is iets aangepast, de samenstelling van het bestuur staat als laatste op de 
agenda, dit in verband met het afscheid nemen en welkom heten van (nieuwe) 
bestuursleden. 
 

3. Verslag ALV d.d. 1 november 2017 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

4. Hoofdpunten WSV de Hoven 2018 
2018 was een druk jaar met verschillende activiteiten. Zo is de grote zaal opgeknapt, is er 
een nieuwe poort gekomen en is het voetbalveld opgeknapt met subsidie van Wij Deventer. 
Het voetbalveld blijven we goed onderhouden want het wordt intensief gebruikt.  
Met Burendag hebben we voor het eerst geklust in de speeltuin - zand uitgereden - en 
gepoetst in 't Hovenhuus. Ondanks de lage opkomst was het een succes, we gaan hier 
volgend jaar mee door.  
 
Daarnaast is de nieuwe website gelanceerd en wordt nieuws geplaatst op zowel de website 
als Facebook. Wil je een bericht op beide kanalen, stuur dan een e-mail naar de WSV.  
 
Per 1 januari 2018 is ook het rookverbod in de speeltuin ingegaan. Dit wordt goed 
nageleefd, al vinden we soms nog wel eens een peuk. We blijven hierop letten 
 
Verdere belangrijke ontwikkelingen in 2018 waren: 

• De invoering van de AVG. Dit betekent dat we als vereniging nog zorgvuldiger met 
de persoonsgegevens van onze leden moeten omgaan. Op de website staat een 
privacyverklaring en uitwisseling van persoonsgegevens (deelnemers aan 
activiteiten) tussen commissies en bestuur loopt voortaan via de contactpersoon via 
Dropbox. De Eskape is daar inmiddels mee begonnen. 

• Er nemen meerdere bestuursleden afscheid. Gelukkig kunnen we ook nieuwe 
bestuursleden verwelkomen. En er lopen nog een aantal gesprekken met personen 
die interesse hebben getoond. In een aantal commissies, zoals het 
Steenworpfestival, wordt nog hard gezocht naar nieuwe commissieleden. Dus als je 
interesse hebt, meldt je aan!  
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• Het aantal keren ALV is van 2x teruggebracht naar 1x per jaar. De vrijwilligersavond 
- voorheen de boerenkoolavond - organiseren we voor de ALV op dezelfde dag. Zo 
hopen we dat er meer mensen blijven voor de ALV en met ons terug- en vooruit 
willen kijken. 

• De commissieleden van Happen in de Hoven geven aan het bestuur mee dat ze 
teleurgesteld zijn dat niemand van het bestuur zich heeft laten zien, of een kaartje 
heeft gestuurd om te bedanken voor alle inspanning. Het bestuur rekent dit zichzelf 
aan, dat moet voortaan beter.  
 

5. Beheer Hovenhuus 
Het vertrek van beheerder Aderie hebben we uiteindelijk niet structureel kunnen oplossen 
met een nieuwe beheerder van Deventer Werktalent. Ook willen we niet iemand vast in 
dienst nemen, we ambiëren als vereniging geen werkgevers-werknemers relatie. Daarom 
heeft het bestuur gekozen voor een pool van 7 vrijwilligers, die gezamenlijk het beheer van  
't Hovenhuus op zich nemen. Voor hun inzet krijgen deze 7 vrijwilligers een 
vrijwilligersvergoeding. De gezamenlijke vergoeding voor de 7 beheerders is gelijk aan de 
kosten die we maakten voor Aderie.  
 

6. Begroting 2019 
Het bestuur heeft besloten de ALV nog maar eenmaal per jaar te houden. We hebben dit 
besluit genomen omdat we maar eenmaal per jaar de jaarrekening bij de gemeente 
Deventer hoeven in te dienen. In de ALV willen we naast de jaarrekening ook de begroting 
van het komend jaar voorleggen. Daarom verschuift de ALV van april naar november.  
Voor de financiën hebben we een nieuw boekhoudpakket. Hierdoor is de opmaak van de 
jaarrekening en de begroting iets anders dan voorgaande jaren, met wat kleine 
verschuivingen. Volgend jaar is dit opgelost. 
 
Opmerkingen en uitleg bij de jaarrekening en begroting: 

• In de balans valt op dat de vaste activa van de vereniging sterk zijn toegenomen. Dit 
komt doordat voor het eerst alle speeltoestellen zijn toegevoegd als vaste activa op 
de balans. Hierdoor is ook het eigen vermogen van de vereniging gestegen. De 
afschrijvingen zijn hierdoor ook gestegen. 

• Het totaal van de balans is € 192.000,- in de plus. We zijn een gezonde vereniging 
die er goed voor staat, wat door de gemeente Deventer wordt onderkent. Dat 
betekent niet dat we nu minder subsidie krijgen, dat blijft gelijk. 

• Op de begroting staat een reservering voor vervanging van speeltoestellen, dit is 
verplicht gesteld door de gemeente Deventer. Daarnaast is er een reservering 
gemaakt voor grote uitgaven die we de komende jaren verwachten, zoals 
klimaatregeling in de sportzaal en onderhoud/vervanging van het grote speeltoestel 
(kasteel). 

• De kosten voor personeel op de jaarrekening betreffen de kosten van de beheerder 
en kleine uitgaven voor vrijwilligers (vergoeding). 

• In de begroting staan op sommige posities een sterretje. Deze hebben geen 
betekenis, er is geen uitleg elders in de begroting. 
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7. Samenstelling Bestuur 

We nemen afscheid van 3 bestuursleden, Marc Harmsen, Ramon Soer en Sylvia Otten. 
Manon dankt ze hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren met een speech en cadeaus.  
 
Daarnaast stelt het bestuur 2 nieuwe bestuursleden voor, Gert-Jan Verhart en Sander van 
Keken. De aanwezige leden van de ALV stemmen hiermee in. Beide heren worden als 
bestuurslid aangesteld en stellen zich voor.   
 

8. Rondvraag en sluiting van de ALV 
Vanuit de ALV wordt gevraagd waarom er nog geen nieuwe penningmeester aan tafel zit. 
Het bestuur geeft aan met 2 kandidaten in gesprek te zijn, het is echter nog pril. De ALV 
kwam net iets te vroeg.   

 


