JAARVERSLAG WOV 2015
Van de voorzitter
Bij het opstellen van het jaarverslag is het tijd om zowel
terug te kijken als vooruit te kijken. Wat heeft 2015 ons
gebracht en waar willen we ons in 2016 op richten.
Afgelopen jaar stond in het teken van verbinden. Het
verbinden van verschillende initiatieven die er in de wijk
zijn. En dat zijn er veel. Eén van de manieren waarop we
dat gedaan hebben is door op de ledenvergaderingen
mensen van verschillende initiatieven uit te nodigen en te
laten vertellen wat ze doen. Zo hebben onder meer de
Wende, ’t Vinkhuys, de speeltuinvereniging, Slim Leven,
de Roege Boys, Vinkhuizen Samen, Backbone050 en
Saaksumborg verteld welke activiteiten ze organiseren. Dit
heeft erg inspirerend gewerkt en hier zullen we ook zeker
mee door gaan.
Verder mochten we ook de wijkwethouder Paul de Rook
ontvangen in de wijk. Hij heeft zich uitgebreid laten
informeren en is erg enthousiast over de diverse
initiatieven.
Voor 2016 willen we graag onze samenwerking met het
nieuwe WIJ team verder gaan vormgeven. Hoe kun je
elkaar versterken en waar kun je elkaar aanvullen. Maar
ook thema’s als armoede en eenzaamheid spelen in
Vinkhuizen. Hier willen we nog meer aandacht aan
besteden. Hoe we dit precies gaan doen weten we nog
niet, dus vindt u het leuk om hierover mee te denken, dan
horen we dit graag.

OVERLEGGEN

In dit jaarverslag staat samenvattend beschreven wat we
het afgelopen jaar hebben gedaan. We wensen u veel
leesplezier.
Tamara Wiersema
Voorzitter WOV

GESTEUNDE ACTIVITEITEN

In 2015 heeft het WOV de volgende activiteiten (ﬁnancieel) gesteund:
Koningsdag, Voorjaarslunch Vinkhuizen Samen, Buitenspeeldag Vinkhuizen, VHZ End of Summer,
Fietsvierdaagse, Fancyfair buurt zes, Kinderreisje buurt zes, Open dag Vinkhuizen,
Kerstfeest buurt zes, Spirituele avond, Kick-off buurtbode
Naast de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, neemt het WOV deel aan:
Stadsdeeloverleg, Accommodatieoverleg, Leefbaarheidsoverleg buurt zes

NIEUWS
Wijken voor jeugd
In 2015 liep er een project van de gemeente
Groningen, waarbij iedereen initiatieven aan kon
dragen voor kinderen in de wijk Vinkhuizen. Voor
deze initiatieven was geld beschikbaar. In de wijk
Vinkhuizen werden bijna 30 initiatieven
aangedragen, waarvan een groot deel is
gehonoreerd en uitgevoerd. Het project heette:
Wijken voor jeugd.
Het wijkoverleg Vinkhuizen was betrokken bij
Wijken voor jeugd door deel te nemen aan het
beslisteam dat over de aanvragen besliste en het
beslisteam als onafhankelijk voorzitter voor te
zitten.

Buitenspeeldag
Ook in 2015 werd weer een groot aantal
activiteiten ondersteund vanuit het WOV. Zo was
het op 10 juni tijd voor de buitenspeeldag. Maar
liefst 402 kinderen kwamen die dag buitenspelen
op straat. Het thema van de dag was Boeren en
Stadjers. Kinderen konden meedoen met leuke
spelletjes, als: in de kleren van de boer,
aardappels rooien, zoeken naar een speld in een
hooiberg, melkbus vullen en boerengolf. Maar ook
de stadjers kwamen aan hun trekken. Ze konden
de Martinitoren timmeren, schilderen als Werkman,
meedoen met de UMCG brancard race, voetballen
met FC Groningen of met het Dagblad van het
Noorden gooien. Het was een geslaagde dag!

Roege Boys
In 2015 hebben de Roege Boys zich aangesloten bij
het WOV. Zij opereren geheel zelfstandig, maar
vallen ofﬁcieel onder het WOV.
De Roege Boys zijn zeven vrienden die zich actief
inzetten voor de mensen in de wijk Vinkhuizen. Dit
doen ze door het maken van Oud Hollandse spellen,
het organiseren van een spooktocht en nog veel
meer.
Begin 2016 hebben de boys een nieuwe locatie
betrokken aan de Travertijnstraat. Volop ruimte voor
nieuwe initiatieven.
Kijk op www.deroegeboys.nl voor meer informatie.
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COMMUNICATIE

De website vinkhuizen.nl en de pagina op ’t Vinkentouw
in de Westerkrant worden bijgehouden door een team
van vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat al het
aangeleverde nieuws binnen 24 uur op de website staat
en verzorgen wekelijks de pagina in de Westerkrant. Ook
doen zij het onderhoud van facebook en twitter.
Het team van de website bestaat momenteel uit: Hans
ten Berge, Carla Boersma, Joan Bosch, Emma Bel en
Leendert Tholen. Emma Bel is ook verantwoordelijk voor
de wekelijkse pagina in de Westerkrant.

Vacature
Wijkoverleg Vinkhuizen is op zoek naar een:

Netwerker/verbinder m/v
Voor ca 4 uur/week
Het wijkoverleg vinkhuizen (WOV) is dé
vrijwilligersorganisatie voor en door bewoners
van Vinkhuizen. Het WOV is de
belangenbehartiger voor de wijk als het gaat om
wijkbrede onderwerpen. We informeren
wijkbewoners middels de website in Vinkhuizen
en ’t Vinkentouw. En we ondersteunen vele
activiteiten die in de wijk plaatsvinden.

In 2015 werd de site ruim 46.000 maal bezocht door
bijna 28.000 gebruikers. Het best gelezen artikel van
2015 was een artikel over de inzet van de ME tijdens
Oud en Nieuw. Dit artikel werd bijna 6.000 keer gelezen.

Functie
 is de oren en ogen van het WOV in de wijk en legt
verbindingen tussen verschillende initiatieven.
 is aanwezig bij diverse overleggen en overige
activiteiten in de wijk
 Is aanwezig bij maandelijkse vergaderingen
 Organiseert mede (kleine) evenementen,
bijeenkomsten en activiteiten.
 Verricht correspondentie en maakt korte
(pers)berichten.

Proﬁel
Vindt u het leuk om mee te denken over de toekomst
van het WOV? Kunt u goed functioneren in een
complexe en hectische omgeving? Bent u zelfstandig
en pro-actief? En beschikt u over goede mondelinge
Maar ook een wijkorganisatie moet met zijn tijd
mee gaan en daarom zijn wij samen met het WIJ communicatieve vaardigheden? Dan zien we uw
reactie graag tegemoet.
team Vinkhuizen en de gemeente op zoek naar
nieuwe manieren van samenwerking en
Contact
betrekken van bewoners bij de wijk.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd om het WOV
te komen versterken? Neem dan contact op met
Wij zoeken iemand die met ons mee wil denken
Tamara Wiersema op telefoonnummer 06 15481481 of
en samen met ons onze nieuwe rol binnen de
stuur een mail naar voorzitter@vinkhuizen.nl.
wijk verder wil gaan ontwikkelen.
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