
Notulen Algemene Ledenvergadering WSV De Hoven   
 
Datum  : 15 november 2019 
Tijd  : 19.30 uur  
Plaats  : ’t Hovenhuus, Leliestraat 27, 7419CT Deventer 
 
Aanwezigen:  Manon Peet, Michiel van Straalen, Sander van Keken, Gert-Jan Verhart, Thijs 

Hunneman, Henk Groen 
 
Afwezig met kennisgeving: Fieke Kolk 
 

1. Opening 
Manon heet iedereen welkom en is blij met de grote opkomst, wederom dankzij de 
vrijwilligersavond voorafgaande aan de ALV. 
 

2. Mededelingen 
We feliciteren Thijs met de geboorte van zijn dochter Julia. 
 

3. Verslag ALV d.d. 16 november 2018 
De notulen van de vorige ALV zijn vastgesteld. 
 

4. Hoofdpunten WSV de Hoven 2019 
Manon somt een groot aantal activiteiten op die dit jaar weer georganiseerd zijn. Daarnaast 
zijn er nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals darten en bingo. Ook zijn we blij met 
bijvoorbeeld het Steenworpfestival, dat dit jaar een succes was met een nieuwe organisatie. 
Lange tijd zag het er naar uit dat het niet meer georganiseerd zou worden. 
Ook het klusteam is goed versterkt, zodat er flink meters in de speeltuin gemaakt worden. 
Daarnaast was Burendag weer een succes. De opkomst was niet groot, maar het was wel 
weer erg gezellig en er is hard geklust en gepoetst. 
 
Dit jaar was de koffie en thee gratis in ’t Hovenhuus en de beheerders beamen dat dit een 
succes is. Het draagt bij aan meer bezoek in ’t Hovenhuus. De Worpse Quiz was ook een 
hoogtepunt, maar dat is geen onderdeel van de WSV. Wel heeft de WSV de organisatie alle 
ruimte gegeven om het zo goed mogelijk te kunnen organiseren. 
 
Dit jaar (2019) bestaat de WSV in de huidige vorm 40 jaar. Vijf jaar geleden is bij de opening 
van het vernieuwde Hovenhuus het 35 lustrum nog een beetje gevierd. Nu willen we graag 
40 jaar WSV goed met elkaar vieren. In het voorjaar (2020) willen we iets organiseren, daar 
wordt momenteel door een aantal mensen over nagedacht. Een boom planten zou een van 
de feestelijke activiteiten kunnen zijn. 
 

5. Beheer ‘t Hovenhuus 
Vorig jaar september zijn we begonnen met een groep van 7 vrijwilligers. Ze doen dit nu een 
jaar en het loopt erg goed. Het bestuur en de ALV bedanken de beheerders daar hartelijk 
voor! 
 

6. Begroting 2020 
Henk neemt de presentatie van de begroting over van Fieke, zij is vanwege 
privéomstandigheden niet aanwezig. Henk zit in de commissie Administratie & Financiën) 
en is nauw betrokken bij het opstellen van de begroting. 
 
De balans ziet er goed uit, we zijn een gezonde vereniging met een positief saldo. De 
volgende opmerkingen en vragen worden door de leden gesteld: 
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 Gevraagd wordt waaruit de “catering opbrengsten” bestaan. Dat is omzet van de bar 
in ’t Hovenhuus en het Steenworpfestival. Daar zitten geen inkomsten bij van 
drankverkoop bij verhuur. 

 De sponsoring loopt achter, echter nog niet iedereen heeft daarvoor een factuur 
ontvangen. Het boekjaar 2019 loopt nog. Maar de inkomsten door sponsoring lopen 
inderdaad langzaam terug. Ook de inkomsten van het oud papier lopen terug, maar 
dat brengt nog steeds een aardig bedrag op (boven de € 2.000,- per jaar). Het is dus 
nog steeds de moeite waard! De inkomsten van het oud papier zijn nu niet in de 
begroting terug te zien, dat is jammer. Het bestuur zal volgend jaar het oud papier 
als aparte kostenplaats opvoeren. 

 Huur van de sporthal, er zit verschil in de contributie (€ 0,60) terwijl er is afgesproken 
dat iedereen evenveel betaald, ongeacht de sport. Er is nu onduidelijkheid omdat 
niet iedereen evenveel uren per week speelt en ook niet even vaak in het jaar. We 
spreken af dat Gert-Jan samen met A&F ernaar gaan kijken om te zorgen dat dit 
voor ieder lid gelijkgetrokken wordt. 

 Er staat een post “abonnementen” op de begroting. Dit bedrag is vooral zo hoog 
omdat deze post de wettelijk verplichte verzekering voor de bestuursleden bevat, dat 
is alleen al rond de € 1.300,- per jaar. 

 Gevraagd wordt of de wand in de grote zaal nog geïsoleerd wordt, in verband met 
geluidsoverlast van de sportzaal? Het bestuur geeft aan dat de kosten hiervan erg 
hoog zijn. Een zwaar gordijn zou echter de oplossing kunnen zijn. Het bestuur pakt 
dit op in de volgende bestuursvergadering. 
 

7. Samenstelling bestuur 
Thijs draait al bijna een jaar mee als bestuurslid, maar is formeel nog niet door de ALV 
aangesteld. Dat gebeurt bij deze. Fieke is al bijna een jaar als penningmeester in het 
bestuur actief maar treed af vanwege persoonlijke omstandigheden. We vinden het erg 
jammer dat ze afscheidt neemt, gelukkig neemt Henk de functie van Fieke over als 
penningmeester (applaus van de zaal). Daarnaast is het bestuur nog druk op zoek naar 
nieuwe bestuursleden en is met iemand in gesprek. Helaas geen vrouw. 
 
Manon geeft aan dat zij stopt en Gert-Jan zal de rol van voorzitter overnemen. Gert-Jan 
geeft aan dat hij wat minder dan Manon in de wijk is ingevoerd, maar hij zal zijn uiterste best 
gaan doen. Gert-Jan neemt de vergadering over en stelt voor om eerst de rondvraag en 
sluiting te doen, om daarna afscheid van Manon te nemen. 
 

8. Rondvraag en sluiting van de ALV 
 

 Zaalvoetbal - Het onderhoud in de sportzaal door de gemeente is onvoldoende. De 
douches werken vaak niet en er zijn vernielingen. De staat van het gebouw is niet 
goed en dat is al jaren zo. Ook de school neemt het niet nauw met de zaal, kinderen 
zijn regelmatig met gewone schoenen in de zaal. 
Gert-Jan heeft met de directrice van de school gesproken en aangegeven dat het 
niet goed gaat, dat hebben zij aangehoord. Gert-Jan vraagt om meldingen te blijven 
doen, zodat we deze aan de school kunnen blijven voorleggen. Ook heeft Gert-Jan 
het doorgegeven aan het Sportbedrijf en we krijgen keurig antwoord. Maar we zien 
het onderhoud niet verbeteren. 
We spreken af dat bestuur en vertegenwoordiging van het zaalvoetbal bij elkaar 
komen om te bespreken welke acties we samen nog kunnen nemen. 

 Ab Rensen zou graag zien dat er één of meerdere invalidenparkeerplaatsen op de 
Melkseweide komen en weer een bushalte voor ‘t Hovenhuus. Gert-Jan geeft aan 
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dat de WSV maar beperkt invloed heeft op beide onderwerpen, maar het bestuur zal 
dit meenemen in de gesprekken met de gemeenten. 

 Beheerders - Waarom mogen mensen van buiten de wijk onze ruimtes niet huren? 
Eddy geeft aan dat in het verleden is besloten dat mensen van buiten de wijk minder 
binding hebben met de wijk. Met regelmaat was het een bende en/of schade.  
De beheerders krijgen hier vragen over via de e-mail en de telefoon. Wat moeten zij 
zeggen? De regel is dat verhuur alléén mag aan niet-leden wanneer er een 
beheerder aanwezig zijn. Zonder beheerder mogen alléén leden huren. Op de 
website is dit duidelijk verwoord. We spreken af dat het bestuur de regels voor 
verhuur uitprint voor achter de bar en dit gedaan heeft vóór de volgende 
bestuursvergadering.  
Daarnaast zet het bestuur dit onderwerp op de agenda van de volgende 
bestuursvergadering. We zullen dan bespreken wat we nog extra kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat er na verhuur beter schoongemaakt wordt. 

 Er wordt aangegeven dat de akoestiek in de grote zaal niet fantastisch is voor 
iemand met een gehoorapparaat. We begrijpen de klacht en regelen voor de 
volgende ALV een microfoon. 

Na de afsluiting wordt Manon met een speech, bloemen en een cadeau van harte bedankt voor 
al haar inzet de afgelopen 4 jaar! De bloemen en het cadeau voor Fieke worden bij haar thuis 
afgegeven. 


