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Financieel
Zie het financieel jaarverslag 2011

Sociale Cohesie
Voor verschillende buurtactiviteiten als Koninginnedag, Burendag en straatspeeldag werden
aanvragen gehonoreerd. Het project LeerIT is ook dit jaar gedeeltelijk gesponsord door het WOP.
Bij het LeerIT project worden ouderen door jongeren begeleid bij het werken met de computer.

4 – Jaargetijden
Het Vier jaargetijden model is er om bewoners uit de wijk te motiveren actief in hun eigen buurt te
worden, het hele jaar door. Opgaarden is daar het meest bekende onderdeel van. Halloween,
kerstviering, straatspeeldag, burendag, kunstmarkt en rommelmarkt zijn echter ook onderdelen van
dit Vier Jaargetijden Model. Dit jaar zijn alle activiteiten van het Vier Jaargetijden Model
uitgevoerd.
Tijdens ons allerbekendste project Opgaarden was er een uitgebreid programma van activiteiten en
entertainment in de verschillende buurten. Dankzij de inzet van de buurten was dit ook dit jaar weer
een groot succes. Helaas voor de BBQ kwam er aan het einde van de dag een regenbui naar beneden
waardoor er buurten zijn geweest die hun BBQ hebben uitgesteld of onder een afdak hebben gezeten.
De rommelmarkt zorgde voor een gezellige drukte op De Terp in september. Met veel kramen en
entertainment voor de kinderen.
Voor Halloween waren er dit jaar weer verschillende buurten die een aanvraag indienden voor een
bijdrage voor een griezelig feest in hun buurt.
In veel buurten zijn zoals elk jaar weer kerstactiviteiten rondom de kerstboom georganiseerd. Dit
jaar heeft weer een extra buurt, de Molukse buurt, een aanvraag gedaan. Het WOP hoopt dat er zo
elk jaar weer buurten bij komen.
In het Onderdiep is er ook een gezellige kerstactiviteit geweest voor jong en oud.

Communicatie
Diverse publicaties in de IJssel en Lekstreek werden verzorgd in verband met de tentbijeenkomsten
in de buurten van onze wijk en onze andere activiteiten. De WOP tentformule mogen we een succes
noemen. Er komen steeds meer bewoners naar onze bijeenkomsten en met deze bijeenkomsten gaan we
in 2012 verder.

Aan de website wordt hard gewerkt zodat deze up to date wordt. Er zullen bepaalde dingen
vernieuwd worden om het voor bewoners te vereenvoudigen. Er wordt meer op buurtniveau
gewerkt. In de loop van 2012 is het de bedoeling de website interactief te maken zodat
buurtbewoners met elkaar kunnen communiceren.

Bestuur
In het laatste kwartaal van 2011 is er een campagne gestart voor het vinden van een nieuwe
voorzitter en penningmeester alsmede twee leden voor de sollicitatiecommissie met als doel in het
eerste kwartaal van 2012 weer een voltallig bestuur te hebben.

Tentbijeenkomsten
In 2011 zijn we verder gegaan met onze tentbijeenkomsten. We zijn in de Bergenbuurt,
Waardenbuurt, Savanne/Toendra en Banda Neira geweest. Elke bijeenkomst wordt er met steeds
dezelfde terugkerende agenda gewerkt; wat gebeurt er al, wat gaat er niet goed, wat mist u, wie gaat
het doen?
Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een hapje en een drankje zodat er hier en daar nog
nagepraat kan worden over de verschillende agenda punten.

Feestelijk
Dit jaar werd met jong en oud op gepaste wijze afgesloten in Het Hooghe Water. Dit feest is
gehouden om op deze manier alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het WOP en de eigen
buurt te bedanken. In 2012 hopen we ook op jullie inzet want: opbouwen aan de wijk Oostgaarde
doen we samen!!

