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Samenvatting van de notulen van de bestuursvergadering op 6 december 2021. 

Afwezig met kennisgeving Wim Pasman. 

Activiteiten afgelopen maand: gesprek met gemeenteraadsfractie van PvdA, D’66, CDA. 

Deelname aan training Pitchen voor Impact en workshop betrokken buurten bij 

eenzaamheid. 

Verslagen: Notulen en actie lijst van 08-11-21 geen aanvullingen goedgekeurd. Verslag 

gesprek Spectrum Elan over Provinciale subsidie mogelijkheden. Verslag gesprek 

raadsfractie PvdA 12-11-21.  

Ingekomen: Rabo grote clubactie bijdrage van € 211,88 voor de skate baan (12-11-21), 

Stukken voor deelname aan Pitchen voor Impact. 

Uitgegaan: Raadsfracties SBdH standpunten over de ontwikkelingen in de Hoven (10-11-

21) 

Verenigingen en organisaties in de wijk uitnodiging deelname gezamenlijke 

nieuwjaarsreceptie (16-11-21). 
Mededelingen Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle wijkbewoners op 07-01-22 bij ZVV de 

Hoven. 

WR op 13-12-21 vergadering definitief vast stellen plan Groene rand de Teug. 18-01-22 

informatie avond voor de wijk. 

Pitchen voor Impact training voor buurthuizen en sociale ondernemingen om in maart 

2022 de plannen te presenteren voor financiering aan de grote Nationale fondsen in een 

korte presentatie (pitch) van 5 minuten.  

Financiering: bijwerken documenten voor Provinciale subsidie en Pitchen voor Impact. 

Stand van zaken m.b.t. 

Beweegtuin – geen nieuws.  

Skatebaan – bijdrage Rabo club actie waren ze blij mee, daarna is het stil.  
ZVV de Hoven: gebruik accommodatie in 2022 wachten op de terugkoppeling van ZVV. 

Juridische overdracht eerste gesprek heeft plaats gevonden. 

Klompenpad insecten hotel geplaats aan de Scheurweide bij Korte en Lange voren. 

Overleg met ProRail over alternatief voor overweg Sprabanen. 
Fietsroute borden worden op dit moment geplaatst. 

Wandelgroep de Hoven diverse wandelingen naar Natuurgebieden in de omgeving. 

Werving nieuwe bestuursleden vacature voor: 

a. Bestuurslid draagvlak 
b. Bestuurslid technische zaken 

c. Bestuurslid communicatie en PR activiteiten 

Geplande / komende activiteiten 

07-12-21 gesprek met de VVD fractie 

13-12-21 WR vergadering groene rand 
07-01-21 Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 

18-01-21 Informatie avond WR. 

Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

Volgende vergadering 10 januari 2021, 20.00 uur 
 

Zutphen, december 2021 

Geert Leerink (secretaris) 
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Voor meer info en of vragen betreffende de notulen en buurthuis mail naar 

info@buurthuisdehoven.nl 
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