
 
 

Algemeen jaarverslag 2013 
 
Algemeen 
Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van de 
Hoevebuurt.  Zij doet dit door het organiseren van activiteiten, het bevorderen van het woon- en 
leefklimaat en door het vertegenwoordigen van de bewoners in contacten met diverse instanties, 
zoals de gemeente, de politie en Rijkswaterstaat. 
 
Leden 
De vereniging telde volgens de administratie op 31 januari 2013 330 leden. Op een huizenbestand 
van 428 is daarmee 77% van de huiseigenaren lid van de vereniging. Er waren in 2013 4 opzeggingen 
en 5 aanmeldingen. 
 
Bestuur 
Op de ALV op 13 mei 2013 werd afscheid genomen van penningmeester Nico Hollebeek en secretaris 
Sander Hekelaar, met dank voor hun inzet. Rachna Karels, Peggy Revet, Maaike Noordanus, Ben 
Peters, Benno Damsma en Jan Revet traden tot het bestuur toe. Rachna Karels trok zich in de loop 
van het jaar terug. Daarmee was de bezetting uiteindelijk als volgt: Ger Standhardt (voorzitter), Ben 
Peters (vice-voorzitter), Benno Damsma (penningmeester), Jan Revet (secretaris), Maaike Noordanus 
(contact werkgroep jeugd) en Peggy Revet (ledenadministratie, contactpersonen). 
 
Beleidsplan 
In 2013 is door het bestuur een beleidsplan opgesteld om voor de komende jaren de koers te 
bepalen. Geen wetenschappelijk en ondoorgrondelijk stuk, maar eerder een bron van inspiratie en 
kapstok voor de komende jaren om onze buurt met en voor elkaar nog mooier, gezelliger en 
inspirerender te maken. 
 
Contactpersonen, commissies en werkgroepen 
Daar waar het bestuur zorgt voor coördinatie en continuïteit, worden activiteiten door een grotere 
groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. Zo kennen we de contactpersonen. Iedere straat heeft er 
een. Zij onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en 
begroeten nieuwe bewoners. En we hebben diverse commissies danwel werkgroepen. Sommige 
lijden een slapend bestaan. De meest actieve is de werkgroep jeugd, die jaarlijks leuke activiteiten 
voor de jongste jeugd organiseert. 
 
Lustrum 
2013 stond in het teken van het zevende lustrum. De lustrumcommissie, bestaande uit de werkgroep 
jeugd, Peggy Revet, Arno Gosselink, Benno Damsma en Jan Revet, organiseerde op zaterdag 6 juli 
een lustrumfeest. Met diverse activiteiten en workshops voor jong en oud, een rommelmarkt, 
barbecue en optreden van de speciaal hiervoor opgerichte Hoeveband werd het weer een bijzonder 
geslaagde dag. 
 



 
 
 
Jeugdactiviteiten 
De werkgroep jeugd organiseerde een Lentedisco, de jeugdactiviteiten op het lustrumfeest, en de 
jaarlijkse Sint-Maartenviering. 
 
Bruispunt 
Op 9 oktober organiseerde het bestuur een zogenaamd bruispunt. Tijdens een inspirerende 
brainstormsessie werden verschillende ideeën besproken. Concreet wordt een initiatief uitgewerkt 
om het groenveld bij de Johanna Hoeve in samenwerking met de gemeente aan te passen. Daarnaast 
werd ook besloten een schoonmaakactie e organiseren. Er ligt nog een groslijst aan ideeën om 
samen op te pakken. Ter inspiratie zetten we deze ideeën binnenkort op de website. 
 
Schoonmaakactie 23 november 
Op 23 november werd een deel van de Hoevebuurt winterklaar gemaakt. In samenwerking met 
Cyclus, Promen en basisschool ‘Het Vlot’ werd door een groep bewoners de sloot tussen Hoevebuurt 
en Groene Eiland van vuil ontdaan en werd er maar liefst 25m3 blad geruimd.  
 
Eetbare buurttuin 
De eetbare buurttuin is op initiatief van enkele buurtbewoners in 2013 gerealiseerd. Deze bevindt 
zich naast het basketbalveld bij de Ida en Helena Hoeve.   
 
Communicatie 
In 2013 werd de aanzet gegeven tot vernieuwing van het logo en de overige huisstijl. Het Hoev’blad 
is in 2013 niet verschenen. Veel communicatie gaat vandaag de dag via internet, waarbij we naast 
onze website en Twitter nu ook Facebook inzetten om de achterban te informeren. Daarnaast 
werden er flyers verspreid. 
 
Kerstgroet 
Ter verhoging van de kerstsfeer en bij wijze van kerstgroet hebben we bij de twee hoofdingangen 
van de wijk een (verlichte) kerstboom geplaatst en een banier met kerstgroet opgehangen. We 
waren blij verrast met de vele positieve reacties die we hierop mochten ontvangen. 
 
Dankbetuiging 
Met vallen en opstaan heeft de vereniging er weer een levensjaar bij. Met dank aan iedereen die 
hiertoe heeft bijdragen. Contactpersonen, werkgroepleden, Hoevebandleden, alle hulp bij de 
lustrumactiviteiten, meedenkers en –doeners, allemaal bedankt! 
 
Toekomst 
Heeft een bewonersvereniging nog wel bestaansrecht? Wij denken van wel. We leven in een 
prachtige, karakteristieke wijk. In huizen die langzaamaan om meer onderhoud vragen. In een tijd 
waarin we, of we het nu leuk vinden of niet, steeds meer zelf zullen moeten regelen. Met elkaar 
barsten we van de kennis, expertise, ervaring en netwerken. Samen kunnen we veel meer.  
 
 



 
 
 
Door samen te ondernemen maken we de buurt nóg leuker, gezelliger, veiliger en beter. Samen 
kunnen we er voor zorgen dat we eerder ‘thuis komen’. Niet als we de voordeur dicht doen, maar als 
we onze mooie buurt binnen lopen, fietsen of rijden. Het bestuur wil dat graag ondersteunen! 
 
Namens het bestuur, 
 
Jan Revet 
Secretaris 


