


NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

Beste Buurtbewoners van de Hoven 

Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit het Buurthuis de Hoven. Door middel van 
deze nieuwsbrief wil Stichting Buurthuis de Hoven (SBdH) de bewoners op 
de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom het buurthuis maar ook van 
activiteiten in de wijk en andere ontwikkelingen met betrekking tot de wijk. 
Naast een gedrukte versie wordt deze nieuwsbrief ook digitaal verspreid per 
e-mail, op de website van het buurthuis en via de diverse sociale media van 
de wijk. Wij willen graag van u vernemen hoe u op de hoogte wil blijven 
van de ontwikkelingen en toekomstige nieuwsbrieven wil ontvangen. U kunt 
dit bij ons kenbaar maken door de laatste pagina van deze nieuwsbrief in 
te vullen en in te leveren of door het formulier op onze website in te vullen    
(www.buurthuisdehoven.nl).

Zoals aangegeven komen er in de nieuwsbrief berichten over de voortgang 
van het buurthuis, maar we stellen ook een agenda met alle activiteiten in de 
Hoven op. Deze zal altijd up to date te vinden zijn op ons website maar daar-
naast zullen we ook een greep uit deze agenda opnemen in deze nieuwsbrief. 

Als SBdH kunnen we niet alleen deze nieuwsbrief realiseren. Wij roepen hier-
bij dan ook de verenigingen en wijkbewoners op om input voor een nieuwe 
nieuwsbrief in te zenden. Op pagina 6 vindt u onze contactgegeven. 

De reacties en bijdragen uit de wijk voor de nieuwsbrief tegemoetziende,

Stichting Buurthuis de Hoven

STICHTING BUURTHUIS DE HOVEN

Statutair opgericht: 23 maart 2017 bij Notariële acte. 

Opdracht van: Wijkraad de Hoven i.s.m. de Gemeente Zutphen 

Doelstelling: Het oprichten en exploiteren van een buurthuis in De Hoven 
alsmede het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk.

Werkwijze: Alle verenigingen, maar ook alle individuele bewoners      
(m.n. de ouderen) betrekken bij en verantwoordelijk maken voor alle     
georganiseerde, niet-commerciële, activiteiten in de wijk.

Dit alles te realiseren door de inzet van vrijwilligers.

Uitgangspunten: Het buurthuis is er voor iedere wijkbewoner en elke 
ruimte is beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik.

Uiteraard kunnen de vaste gebruikers beschikken over de voor hun         
benodigde ruimtes om hun sport of activiteiten te beoefenen.

De buiten deze criteria nog beschikbare ruimtes/uren kunnen door de  
SBdH aan derden worden verhuurd. 

Reserveringen zullen worden gestructureerd en op de agenda worden     
gepubliceerd.

Activiteiten in het Buurthuis worden altijd i.o.m. het bestuur georganiseerd.
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HET BESTUUR VAN SBDH IS ALS VOLGT SAMENGESTELD:

Het bestuur van SBdH is als volgt samengesteld:

• Voorzitter: vacature (ad interim Geert Leerink). Coördineert 
 activiteiten van SBdH, aanspreek punt voor externe relaties, 
 communicatie, public relations en fondsenwerving. 
 voorzitter@buurthuisdehoven.nl

• Secretaris: Geert Leerink. Verantwoordelijk voor de administratie 
 van SBdH, ontwikkeling en realisering van het fysieke buurthuis en   
 fondsenwerving. 
 secretaris@buurthuisdehoven.nl

• Penningmeester: Harry Gaikhorst. Verantwoordelijk voor de 
 financiële aspecten van SBdH en fondsenwerving. 
 penningmeester@buurthuisdehoven.nl

• Technische coördinatie: Ton Merkx. Verantwoordelijk voor 
 ontwikkeling en realisering van het fysieke Buurthuis. 
 Vertegenwoordigd ZVV de Hoven in SBdH. 
 technischecoordinatie@buurthuisdehoven.nl   

• Bestuurslid: Ria Hoedeman. Verantwoordelijk voor het domein 
 van de oudere buurt bewoners in het te realiseren Buurthuis en 
 betrokken bij fondsenwerving. 
 bestuurslid-1@buurthuisdehoven.nl

• Bestuurslid: Annieke Nagtegaal. Verantwoordelijk voor het domein
 van de gezinnen en jongere buurt bewoners in het te realiseren   
 Buurthuis, en verantwoordelijk voor communicatie van het Buurthuis.

 bestuurslid-2@buurthuisdehoven.nl 

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor ons bestuur en daarnaast is er 
ruimte voor nog 1 of 2 bestuursleden vanuit de wijk. Mocht u interesse 
hebben om plaats te nemen in ons bestuur, spreek dan één van de leden 
aan of stuur een mail aan de secretaris, secretaris@buurthuisdehoven.nl. 
Kijk op onze website onder het kopje bestuur voor meer informatie over 
de vacante posities.

VERLOOP VAN ACTIVITEITEN VANAF 2017:

2017:

Er is een stichting Buurthuis de Hoven opgericht en een bestuur ingesteld/
aangetreden die het plan in overleg met alle betrokkenen uitwerkt. 

Er is een wenselijke locatie bepaald, een programma van eisen uitgewerkt 
en er zijn drie schetsontwerpen gemaakt door 3 architecten. Er is een 
keuze voor een architect gemaakt. Het schetsontwerp van de gekozen 
architect is gepresenteerd aan de verenigingen in de wijk en tijdens de 
burendag 2017 aan de bewoners van de wijk.

2018:

De plannen zijn verder uitgewerkt in een definitief schetsontwerp. 
Uit de eerste bouw en inrichtingsbegroting blijkt dat het plan financieel 
niet haalbaar is. 5 kleinere opties zijn uitgewerkt, met als consequentie dat 
een of meerdere key partners niet over het buurthuis kunnen beschikken. 
Op voorstel van de gemeente is in november een onderzoek gestart na 
alternatieve locaties.

Informatieavond 13 maart 2019:

Er waren en 40 belangstellende voor deze informatie avond waar werd 
gesproken in 2 groepen over de alternatieven voor een locatie van het 
Buurthuis. De voordelen en de nadelen en draagvlak in de wijk voor de 
locaties. Unaniem werd gekozen voor de locatie aan de Molenweg. 
De twee opties voor de locatie (nieuwbouw of verbouw van de huidige 
accommodatie van ZVV de Hoven) zijn na deze informatieavond verder 
met keypartners en technische adviseurs uitgewerkt. 
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VERVOLGPRESENTATIE PLANNEN BOUW BUURTHUIS

Stichting Buurthuis de Hoven zal de verbouwplannen voor het buurthuis 
aan de Molenweg  in september presenteren aan de verenigingen. Tijdens 
de burendag op zaterdag 28 september 2019 kan u de plannen inzien, 
dus wij hopen u graag te ontmoeten op deze gezellige middag aan de 
Molenweg. 

Naast de presentatie van de plannen voor de bouw van het Buurthuis 
worden er deze middag ook andere activiteiten georganiseerd in en rondom 
de kantine van zowel ZVV de Hoven als Schietvereniging de Hoven. 

Wijkagenda / Activiteiten de komende periode

Zaterdag 28 september 2019: 
 Burendag – Kantine ZVV De Hoven en Schietvereniging De Hoven

Vrijdag 27 – zondag 29 september 2019: 
 Kamp van de buurtvereniging

Woensdag 2 oktober 2019:
 Ouderenreis buurtverenging De Hoven en 
 Ontmoetingscentrum Mulderskamp

Vrijdag 4 oktober 2019: 
 Kinderkledingbeurs – Kantine ZVV De Hoven

Maandag 14 oktober 2019:
 Wijkraadsvergadering – ontmoetingscentrum Mulderskamp

Daarnaast elke dinsdagmiddag biljarten en sjoelen en donderdagmiddag 
kaarten en spelletjesmiddag en 1 keer per 2 weken op dinsdagavond Bingo 
(locatie: Mulderskamp)

De agenda is up to date te vinden op www.buurthuisdehoven.nl. 

TOT SLOT – UW INBRENG IS WELKOM

Organiseert u een activiteit in de wijk voor de wijk, meld deze aan bij ons, 
dan zorgen wij ervoor dat deze activiteit ook opgenomen wordt in de 
agenda. Dit kan door een mail te sturen aan info@buurthuisdehoven.nl 
of een bericht op te sturen naar Stichting Buurthuis de Hoven, Weg naar 
Voorst 75. Vermeld hierbij een korte beschrijving van de activiteit, de doel-
groep, de datum en tijdstip en of hier eventuele kosten aan verbonden zijn. 
U kunt de activiteit ook aanmelden via het contactformulier op de website 
van het buurthuis.

Verslagen van gehouden activiteiten in, door en voor de wijk kunnen naar 
bovengenoemde adressen gestuurd worden, wij nemen deze dan graag op 
in onze volgende nieuwsbrief.

ANTWOORDFORMULIER

Hoe wilt u als wijkbewoner deze nieuwsbrief in de toekomst ontvangen:

• Als drukwerk in de brievenbus: 
 
 Naam: ______________________________________________

 Adres: ______________________________________________

• Per e-mail in PDF format:
 
 Naam: ______________________________________________

 E-mail adres: ________________________________________ 

• Ik lees de nieuwsbrief op de website van het Buurthuis: 
 
 Naam: ______________________________________________

U kunt dit formulier inleveren bij de secretaris (Weg naar Voorst 75) of 
uw gegevens mailen naar info@buurthuisdehoven.nl. Dit formulier kan 
ook digitaal ingevuld worden via  de website  www.buurthuisdehoven.nl 
(formulieren).
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