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Algemene ledenvergadering
Verslag van de algemene ledenvergadering

Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk
Vrijenban en omgeving in Delft een veilige,

Datum: woensdag 27 mei 2015
Tijdstip: 19:30-21:00
Locatie: Speeltuin de Bras

schone, beheerde en gratis toegankelijke
speelomgeving en zet zich in voor
versterking van het saamhorigheidsgevoel
in de wijk.
Word lid en steun speeltuin de Bras! Meer
info op onze website.

Locatie:

Kingstonstraat 1, Delft

Website: speeltuindebras.nl
E-mail:

info@speeltuindebras.nl

Facebook: facebook.com/speeltuindebras
KvK:

40398712

IBAN:

NL39 INGB 0004 9391 40

BESTUUR

Juan Zondervan
Eugenie Schomaker
Frans Ham

TOEZICHTHOUDER

Margo van de Merwe

Aanwezig
Bestuur & commissies: Eugenie Schomaker (voorzitter), Juan Zondervan (notulist),
Margo van de Merwe (toezichthouder), Willemijn Kooij,
Jennifer Brandt
Leden:
Esther de Kok
1.

Opening

Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.
2.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.
3.

Goedkeuring notulen ALV 2014

De notulen van de alv 2014 worden doorgenomen en unaniem goedgekeurd.
4.

Sociaal jaarverslag 2014

Eus zet een aantal van de behaalde successen van 2014 nog even op een rijtje, zoals ook
opgetekend in het sociaal jaarverslag:
▪ Het bestuur werd begin 2014 uitgebreid met Juan Zondervan, die de taak van
penningmeester van Linda overnam. Het toenmalige zevenkoppige koppige bestuur
werd bij stemming in de alv 2014 teruggebracht tot een driekoppig bestuur en een
aantal commissieleden. In november 2014 trad Frans Ham toe tot de commissie
Onderhoud, in februari schoof hij door naar het bestuur.
▪ De klusdag in maart 2014, ingevuld door bijna alle bestuursleden en één lid (Diederik)
was een succes (en heel gezellig). Ook diverse kinderen hielpen mee.
▪ Het verhuren van de speeltuin op de zaterdag voor kinderfeestjes was een groot
(kas)succes (initiatief van Margo). De inkomsten droegen (en in 2015 “dragen!”)
substantieel bij aan de missie van zelfredzaamheid.
▪ De kabelbaan kon na een valse start eind 2013 in mei 2014 eindelijk in gebruik worden
genomen. In juli 2014 werd er een nieuw speeltoestel geplaatst, dat zeer populair is bij
de kinderen: de draaimolen.
▪ De activiteiten werden zeer goed bezocht en gewaardeerd, met als topper de
Nazomerspelen in september.
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▪ Door goed de nieuwsbrieven van NUSO in de gaten te houden én ons te gedragen als
een “echte” vereniging (jaarverslag, alv, jaarplan), hebben we een fikse korting op ons
lidmaatschap gekregen (>€ 200,-).
▪ Het bestuur heeft zich het gehele jaar ingezet om de verstandhouding met de
gemeente warm en goed te houden en zelfs te verbeteren. De gemeente beantwoordde
onze “liefdesverklaring” door ons eind 2014 de eer te gunnen om Krabbelfeest in 2015
te organiseren.
▪ Door onze Facebook-pagina en onze eigen website worden we steeds beter gevonden.
Dit blijkt o.a. door de likes op onze Facebook en de aanvragen voor het huren van de
speeltuin van niet-leden.
Eus besluit haar terugblik met dat door de nieuwe afspraken met de gemeente, die in 2015
zijn vastgelegd in de definitieve beheers- en onderhoudsovereenkomst, financiële
zelfredzaamheid de rode draad in het beleid van het bestuur in 2014 was en in 2015 zal
zijn. In 2014 was er t.o.v. 2013 sprake van ledengroei, maar dat lijkt zich niet door te zetten
in 2015. Voor 2015 lijkt ledenhandhaving (qua aantallen) het hoogst haalbare. Financieel
gezien is dit een tegenvaller voor onze missie “zelfredzaamheid”, echter het succes van de
zaterdagverhuur compenseert dit volledig.
Voor wat betreft de onderliggende pijler “betrokkenheid” maakt het bestuur zich zorgen.
De leden reageren over het algemeen matig op diverse oproepen, zoals bleek bij het innen
van de contributie in 2014 en het verzoek om mee te helpen tijdens de klusdag in het
najaar van 2014. Het bestuur weet weinig meer te doen dan met grote regelmaat te blijven
communiceren en daarmee hopelijk te enthousiasmeren.
5.
6.
7.

Financieel jaarverslag 2014 met bevindingen van de kascommissie /
Bijgestelde begroting 2015 /
Voorlopige begroting 2016

Juan, in zijn rol als penningmeester, presenteert het financieel jaarverslag 2014, de
bijgestelde begroting 2015 als gevolg van het halfjaarlijks inzicht en de voorlopige
begroting voor 2016.
De boekhouding van 2014 is gecontroleerd en goed bevonden door de kascommissie
2014, bestaande uit de leden Jennifer Lyklema en Tom Hartjesveld. Middels een getekende
brief (zie bijlage) heeft de kascommissie de alv geadviseerd om de penningmeester te
dechargeren van zijn uitgevoerde financiële beleid in 2014. De alv neemt dit advies
unaniem over.
De begroting 2015 (zie bijlage), zoals gepresenteerd in het jaarplan 2015, is door Juan
door de inzichten in de (bijna) eerste helft van 2015 aangepast. Om onszelf niet rijk te
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rekenen, is de begroting pessimistisch opgesteld. Desondanks is er onder de streep een
positief saldo, hoewel het geen vetpot is.
De voorlopige begroting 2016 (zie bijlage) heeft een ietwat “gedurfd” karakter, omdat we
(wederom) uitgaan van een kleine ledengroei (van 55 naar 60). Dit is noodzakelijk om de
verwachte stijging van de vaste lasten te kunnen compenseren. De verwachtingen qua
ledengroei komt niet voort uit “de wens is de vader van de gedachte”, maar is gestoeld op
enerzijds onze promotionele activiteiten en anderzijds de zaterdagverhuur. Omdat we
meer worden bezocht door “onbekenden” hopen we dat daar ook nieuwe leden uit volgen.
En, niet-leden die de speeltuin voor een kinderfeestje huren, worden automatisch lid voor
de rest van het kalenderjaar. De huurprijs voor niet-leden is daarom €15,- hoger dan voor
leden, gelijk aan de contributie.
Met inachtneming van bovenstaande meldt de penningmeester dat ook de voorlopige
begroting 2016 uitkomt op een positief saldo. In het najaar zal de begroting definitief
worden gemaakt en worden gepubliceerd in het jaarplan 2016.
8.

Kascommissie 2015

Juan draagt Esther, die aanwezig is, voor als kascommissielid. Esther is akkoord en bij
stemming wordt zij hiervoor unaniem gekozen. De leden zullen via onze reguliere
communicatiekanalen worden benaderd om zich aan te melden als tweede
kascommissielid, om zo de kascommissie 2015 te completeren.
9.

Bestuursverkiezing 2016

De drie bestuursleden zijn allen aftredend en stellen zich allen opnieuw verkiesbaar als
bestuurslid. De alv stemt er unaniem voor om het huidige bestuur voor het komende jaar
intact te houden. Voor de buitenwereld zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld:
Voorzitter: Frans
Secretaris: Eus
Penningmeester: Juan
In praktijk denken de bestuursleden niet in hokjes en voeren ze gezamenlijk de
bestuurstaken uit, waarbij de personele invulling afhankelijk is van de beschikbaarheid van
de afzonderlijke bestuursleden. Het bestuur presenteert zich daarom graag als een
multidisciplinair bestuur, bestaande uit “gelijke monniken met gelijke kappen”.
10. Rondvraag
Er wordt vastgesteld dat het in 2014 ontbrak aan (zelfondernemende) activiteiten van de
commissies. Dit komt deels doordat het bestuur geen sturend karakter heeft, en deels door
een gebrek aan de beschikbaarheid van de commissieleden. Desalniettemin geven beide
aanwezige commissieleden, Willemijn en Jennifer, aan graag meer te willen betekenen.
Niet zelfondernemend, maar op verzoek van het bestuur en/of Margo. Jennifer geeft
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hierbij aan dat communicatie hierover voor haar een stuk sneller en betrouwbaarder via
Whatsapp gaat dan over de mail. Juan zal hiervoor een groepsapp instellen. Nagekomen
27 mei: groepsapp “Helpende handjes” is aangemaakt.
Sommige activiteiten, zoals een kinderrommelmarkt, zullen alleen maar succesvol
(kunnen) zijn als we dit breed kunnen melden, zoals via een berichtje in de Delftse Post of
in de Delft op Zondag. In een volgende nieuwsbrief zal aan de leden een oproep worden
gedaan om het contact met de “pers” te willen verzorgen. Juan weet misschien ook een
ingang te vinden bij een andere vereniging waar hij bij betrokken is.
11. Sluiting
Eus bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de alv en sluit rond 20:30 de
vergadering.

Delft, 10 juni 2015
Verslag opgesteld door:

Verslag goedgekeurd door:

Juan Zondervan
Penningmeester

Eugenie Schomaker
Secretaris

BIJLAGEN
▪ Verslag kascommissie op jaarrekening 2014
▪ Begroting 2015 & 2016
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Bijlage “Verslag kascommissie op jaarrekening 2014”
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Bijlage “Begroting 2015 & 2016”

6/6

