
Weg naar Voorst 75 7205CM Zutphen. info@buurthuisdehoven.nl. Kvk 68402643. 
NL38RABO0317833936 
 

 

Samenvatting notulen bestuursvergadering 08-11-21 

Aanwezig: Wim Pasman; Harry Gaikhorst; Ria Hoedeman; Annieke Nagtegaal; Geert Leerink. Plaats: 

Mulderskamp 

1. Diverse verslagen worden goedgekeurd 

2. Activiteiten afgelopen periode:  

Gesprek over eenzaamheid LSA; Bijwonen Zomercongres Leefbaarheidsalliantie en Webinar Rabo-

bank sponsering; Opvolging WR vergadering, beweegtuin, skatebaan, groenrand de Hoven en kli-

maattuinen ZE, Gesprek raadsfractie Kies Lokaal.  

3. Mededelingen: 7 januari 2022 buurt nieuwjaarsbijeenkomst. Informatieavond op 24-11-21 gaat 

niet door vanwege Corona maatregelen. Informatie m.b.t. buurthuis wordt gedeeld met de wijk 

d.m.v. nieuwsbrief begin december website en facebookpagina. 

4. Financiering tijdens Zomercongres gesprek vertegenwoordiger Provincie over subsidiemogelijkhe-

den doorverwezen voor advies naar Spectrum Elan. Projectplan, bouwbegroting en exploitatiebe-

groting aangepast.  

5. Stand van zaken m.b.t. 

Beweegtuin Marcel van de Berg is in gesprek met de direct betrokken partijen. 

Skatebaan initiatiefgroep van jongeren heeft samen met sociaal makelaar gekeken naar 2 potenti-

ele locaties aan de Molenweg. 

Groene rand de 30 ingevulde enquêtes zijn uitgewerkt resultaat is met de gemeente gedeeld. Plan-

nen worden in de WR-vergadering op 22-11-21 met de wijk gedeeld. Activiteiten: 

Gezinnen en jeugd: Tijdens de Burendag heeft Anniek contact gehad met de buurtvereniging (Kim) 

over mogelijke activiteiten in de accommodatie van ZVV. Contact met de jongerenwerker van Per-

spectief. Wachten op ZVV over duidelijkheid over de voorwaarden m.b.t. het gebruik van de ac-

commodatie. 

Ouderen: Wandelen loopt aardig, wisselend aantal deelnemers.  

Klompenpad gaat door – contracten worden getekend.  

Fietsroute borden worden nu geplaatst.  

Begeleiding vanuit LSA Hulp op maat tegen eenzaamheid in de buurt voor de komende drie maan-

den, in samenwerking met Perspectief - 19 november samenkomst van LSA. 

Uitwerking exploitatie loopt afspraak met ZVV wordt gemaakt. 

6. Vacatures bestuur: Bestuurslid draagvlak, bestuurslid technische zaken en bestuurslid communicatie 

en PR staan nog open. Samenvatting profiel zie website. 

7. Overdracht accommodatie ZVV de Hoven afspraak wordt gepland. 
8. Geplande/ komende activiteiten 

09-11-21 Spectrum Elan kennismaking en start aanvragen provinciale subsidies 

10-11-21 Rondleiding Kies Lokaal dor de Hoven 
12-11-21 Gesprek met de fractie van de PvdA 

19-11-21 LSA Inspiratie dag betrokken buurten bij eenzaamheid. 

22-11-21 Openbare wijkraadsvergadering Mulderskamp 
30-11-21 gesprek met de fractie van het CDA 

 

Volgende vergadering 13 december 2021, 20.00 uur 
 

Zutphen, november 2021 

 

mailto:info@buurthuisdehoven.nl

