Algemene ledenvergadering
Speeltuin de Bras

Verslag 2014

Verslag van de algemene ledenvergadering
Datum: donderdag 26 juni 2014
Tijdstip: 19:30-20:30
Locatie: Speeltuin de Bras
Aanwezig
Bestuur: Eugenie Schomaker (secretaris), Juan Zondervan (penningmeester),
Jennifer Brandt (Fondsenwerving), Margo van de Merwe (toezichthouder)
Leden:
Jennifer Lyklema
1. Opening
Bij afwezigheid van de voorzitter opent Eugenie de vergadering en heet iedereen welkom. Eugenie
complimenteert Jennifer voor haar aanwezigheid, omdat ze daarmee haar betrokkenheid bij de speeltuin
toont. Het bestuur hoopt dat volgend jaar meerdere leden aan de algemene ledenvergadering (alv)
deelnemen.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen vorige alv
De vorige alv heeft plaatsgevonden in 1997. Derhalve is behandeling van de notulen van de vorige alv, als
die er al zijn, niet relevant.
4. Sociaal jaarverslag 2013
In aanvulling op het schriftelijke jaarverslag vertelt Eugenie dat speeltuin de Bras goed op de kaart staat bij
de gemeente. We hebben laten zien dat we onze taken serieus nemen en er alles aan doen om het
gemeentebeleid te volgen. Dit, plus de grotere verantwoordelijkheid die de gemeente oplegt en door het
bestuur wordt geaccepteerd, heeft in 2013 geleid tot een mooie waarderingssubsidie. We hopen dit in 2014
en toekomstige jaren te kunnen prolongeren, echter de aanstaande raadswissel kan de kaarten weer
opnieuw doen laten schudden. Desalniettemin, de bedreiging die in 2013 op de loer lag, is vooralsnog
voorbij. Maar, inzetten op ledengroei blijft nummer 1 op de agenda! Om toekomstvast te blijven, hebben
we meer leden nodig. Niet alleen vanwege de contributie, maar ook om het sociaal-maatschappelijk
belang van de speeltuin nog steviger uit te dragen.
Het bestuur is zelfevaluerend en schroomt niet om wegen die doodlopen te verlaten en een ander pad te
kiezen. Zo bleek de zaterdagopenstelling in 2013 weinig belangstelling op te leveren en is dit in 2014
gewijzigd naar de zondagopenstelling.
5. Financieel jaarverslag 2013 met bevindingen van de kascommissie
De kascommissie 2013, bestaande uit Astrid Dijksman en Andrea Veraart, keurt schriftelijk de jaarrekening
goed, met enige opmerkingen/adviezen. Het schriftelijk, getekend verslag van de kascommissie is als bijlage
aan deze notulen toegevoegd.
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Benoeming van de kascommissie 2014 is in de alv niet aan de orde gekomen. Aan
de leden wordt in de komende nieuwsbrieven een oproep gedaan om zich bij
belangstelling aan te melden voor deelname aan de kascommissie. De
kascommissie dient uit ten minste twee leden te bestaan.
6. Reorganisatie bestuur i.c.m.
7. Bestuurssamenstelling 2014
Zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bestaat het dagelijks bestuur van de speeltuin formeel uit
drie personen: Joke Vos (voorzitter), Eugenie Schomaker (secretaris) en Juan Zondervan (penningmeester).
Daarnaast zijn er nog een aantal bestuursleden die zich richten op specifieke onderdelen van de speeltuin,
zoals onderhoud en activiteiten. Tot aan dit moment gaan alle bestuurszaken langs alle bestuursleden. Dit
blijkt in praktijk log en traag te werken en de daadkracht te beperken. Derhalve is het voorstel om het
bestuur te beperken tot de voorzitter, secretaris en penningmeester en de overige bestuursleden onder te
brengen in commissies. Dit geeft de volgende bestuurssamenstelling voor 2014:
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Joke Vos (Joke heeft het bestuur verzocht om een opvolger, omdat het haar wens is om
af te treden. Tot aan vervanging liggen haar taken bij de secretaris en penningmeester)
Secretaris:
Eugenie Schomaker
Penningmeester: Juan Zondervan
Toezichthouder: Margo van de Merwe
Commissies
Algemeen:
Activiteiten:
Onderhoud:

Linda Visser
Conny Hol
Frans Ham (zie 10. Rondvraag)
Willemijn Kooij
Fondsenwerving: Jennifer Brandt
De bestuurssamenstelling 2014 wordt na stemming unaniem goedgekeurd.
8. Begroting 2014 i.c.m.
9. Bijgestelde begroting 2015
Juan geeft toelichting op de bijgestelde begroting 2014 en de voorlopige begroting 2015. Deze zijn als
bijlage aan deze notulen toegevoegd. Een nieuwe bron van inkomsten waar recent mee is gestart is de
verhuur van de speeltuin op zaterdag. Dit blijkt een succes te zijn! Alle deelnemers van de vergadering zijn
van mening dat de huidige vraagprijs van EUR 25,- voor de hele zaterdagmiddag aan de zeer lage kant is.
Besloten wordt om voor nieuwe aanvragen de volgende vraagprijs te hanteren:
▪ Leden: EUR 35,▪ Niet-leden: EUR 50,-. De huurder wordt automatisch lid van de speeltuin.
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10. Rondvraag
Margo meldt dat Frans Ham graag wil deelnemen aan de onderhoudscommissie.
Frans heeft de afgelopen maanden al heel veel groen- en anderszins onderhoud
verricht. Het bestuur heet Frans van harte welkom als commissielid.
Jennifer Brandt geeft aan weer beschikbaar te zijn voor zondagdiensten.
11. Sluiting
Eugenie dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 20:30 de vergadering.

Delft, 27 juni 2014
Verslag opgesteld door:

Versla goedgekeurd door:

Juan Zondervan
Penningmeester

Eugenie Schomaker
Secretaris
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Verslag kascommissie op jaarrekening 2013 van
vereniging speeltuin de Bras
De kascommissie keurt de financiële jaarrekening goed, met de volgende opmerkingen:
•

In de jaarrekening zijn niet alle inkomsten en uitgaven van de activiteiten opgenomen.
Echter, correctie hierop geeft hetzelfde verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van
ca. EUR 140,-

•

De inkomsten en uitgaven van de activiteiten worden in een apart schrift bijgehouden.
Echter, in het kasboek komen we ook uitgaven tegen die met de activiteiten te maken
hebben. Dit wekt verwarring.
Ons advies is om in de toekomst om of de scheiding strikt te houden, of alles in het
kasboek te vermelden.

•

De kascommissie heeft naast het kasboek en het activiteitenschrift een stapel
aankoopbonnen ontvangen. Een aantal bonnen konden we terug herleiden naar het
kasboek/activiteitenschrift, echter een aantal ook niet; dus wel een bon, maar geen
vermelding van het bedrag in het kasboek. Ook ontbraken er een groot aantal bonnen,
waaronder de bonnen van de Macro.
Ons advies is om zorgvuldiger met de bonnen om te gaan, zodat de controle tot op het
laagste niveau kan plaatsvinden. Hiermee wordt de jaarrekening nog transparanter en
beter verdedigbaar. Wellicht is het een idee om in het kasboek bij de genoteerde
bedragen te vermelden of er een bon is, en zo ja, van welke winkel deze afkomstig is.

Tot slot wil de kascommissie het bestuur en met name de penningmeester nog
complimenteren met de opzet van de Excel-sheet van de jaarrekening. Alle transacties staan
in één overzicht, met de mogelijkheid om te filteren op inkomsten, uitgaven, bank, kas en de
categorieën. Dit maakt het controleren zeer eenvoudig. En door het gebruik van
draaitabellen om de eindoverzichten te maken, is de kans op fouten nihil.

Delft, 23 juni 2014
De kascommissie
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A. Veraart

Begroting 2014
vanuit jaarplan 2014
Inkomsten
Contributie
Winst buffet
Prestatiesubsidie
Saldo

Uitgaven
Organisatie
Huisvesting
Onderhoud+vervanging
Reservering voor vervanging
Saldo

bedrag
€ 1.125,00
€ 875,00
€ 9.500,00
€ 11.500,00

bedrag
€ 645,00
€ 1.355,00
€ 7.110,00
€ 2.390,00
€ 11.500,00

Bijgestelde begroting 2014

Voorlopige begroting 2015

vanuit inzicht halverwege 2014
Inkomsten

wordt oktober'14 definitief
Inkomsten

Contributie
Winst buffet
Saldo activiteiten
Prestatiesubsidie
Gift winkelliersvereniging
Verhuur
Saldo

Uitgaven
Organisatie
Huisvesting
Onderhoud+vervanging
Reservering voor vervanging
Saldo

bedrag

Resultaat

€ 0,00

bedrag
€ 870,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 9.500,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 12.020,00
bedrag
€ 800,00
€ 1.400,00
€ 7.110,00
€ 2.390,00
€ 11.700,00

Contributie
Winst buffet
Saldo activiteiten
Prestatiesubsidie
Gift
Verhuur
Saldo

Uitgaven
Organisatie
Huisvesting
Onderhoud+vervanging
Reservering voor vervanging
Saldo

bedrag

Resultaat

€ 320,00

bedrag
€ 990,00
€ 1.100,00
€ 0,00
€ 8.845,00
€ 0,00
€ 350,00
€ 11.285,00
bedrag
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 6.635,00
€ 2.210,00
€ 10.945,00
bedrag

Resultaat

€ 340,00

toelichting
Ledengroei: 12. Contributie gelijk aan 2014.
Inzetten op meer leden/bezoekers, met verhoogde inkomsten.
Nullijn is doelstelling. Winst mag ook.
Overgenomen uit jaarplan 2014 (minus reservering uit 2014, plus reservering voor 2016).
We willen ons niet rijk rekenen, maar zullen wel lobbyen.
Begroot op 10x verhuur van de za-middag à EUR 35,- in de maanden april-september.

toelichting
Korting NUSO-lidmaatschap t.o.v. 2014.
Verhoging gemeentebelasting, elektriciteit en water ingecalculeerd.
Conform jaarplan 2014.
25% van aangevraagde subsidie mag worden gereserveerd voor komend jaar.

