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Ons denkproces

• Hoe op andere plekken?
• De Worp https://www.wsvdehoven.nl/
• Imos Amersfoort 
• WeLoveThe City
• Gasfabriek terrein

• Onderwerpen om je druk over te maken
• Parkeren
• Externe evenementen/feesten in HK
• Nieuwe bouwprojecten
• Signaalwerking > waar kom ik te 

wonen/werken

• Wie?
• Wij (bewoners, bedrijf, etc)
• Bezoekers
• Onze buren (Gasfabriek, MKBdeventer1200 

leden, Parkmanagement, Knutteldorp etc)
• Toekomstige bewoners, bedrijven en 

werknemers

• En ook:
• Signaalwerking > waar kom ik te 

wonen/werken
• Hoe gemeente betrekken? lid worden?
• Raad van toezicht
• Vormen van lidmaatschap
• Hoe ga je iedereen meenemen en erbij 

houden?
• Rol opeisen in frontoffice gemeente?



Kernwaarde

De buurtvereniging staat voor:

Het Havenkwartier is een regelluw gebied met rafelrandjes, waarin wij, bewoners, ondernemers en 
kunstenaars, ons mede-eigenaar en verantwoordelijk voelen. Wij helpen elkaar en het 
Havenkwartier vooruit om zo onze bruisende en levendige omgeving te consolideren. 



Rechtsvorm

• Vereniging
• Vervolg:

1. Bestuur (minimaal voorzitter, secretaris en penningmeester)
2. Oprichting via notaris
3. Statuten uitwerken



Rechtsvorm kiezen

Stichting/vereniging Doel? Kapitaal-
vereiste?

Belasting? Intern draagvlak? Subsidies en financiering? Notaris?

Vereniging Winstuitkeringsverbod 
aan leden of 
bestuurders

Geen, 
maar lidmaatsc
hap gaat 
meestal 
gepaard met 
contributie

Afhankelijk van 
Belastingdienst: 
vennootschapsbelasti
ng, BTW, ANBI/SBBI

Algemene 
Ledenvergadering

Subsidies: ja, overige 
financiering niet altijd 
makkelijk, vaak via 
bijvoorbeeld sponsoracties

Als de vereniging via de 
notaris wordt opgericht heeft 
zij volledige 
rechtsbevoegdheid en is er 
volledige scheiding 
(bestuurders niet 
aansprakelijk voor schulden.)

Stichting Winstuitkeringsverbod, 
winst moet worden 
aangewend conform de 
statuten

Geen, maar de 
organisatie kan 
ontbonden 
worden als 
middelen 
uitblijven

Afhankelijk van 
Belastingdienst: 
vennootschapsbelastin
g, BTW, ANBI/SBBI

Alleen bestuur Subsidies: ja, overige 
financiering afhankelijk van 
doel en middelen



Aandachtsgebieden

1. Feesten en partijen
• Buurtborrel etc.

2. Evenementen
• LOS

3. Belangen behartigen
• Afstemming gemeente, ontwikkelaars etc.

o Voorstel: klankbord team toets kernwaarden Havenkwartier
• Evenementen/activiteiten in Havenkwartier

4. PR Havenkwartier
• Website etc.

5. Klimaat/Duurzaam HK



Commissies / werkgroepen

Bestaande werkgroepen: LOS, PR, Woon/werk, autodelen, binnentuin, …

Nieuwe werkgroepen: parkeren, …



Lidmaatschap en contributie

1. We streven naar een grote dekkingsgraad
2. Lidmaatschap is laagdrempelig
3. Contributie: een minimumbedrag en een streefbedrag
4. Overige financiering? 



Oprichting

Oprichtingsfest eind van de zomer?


