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Voorwoord 

Omstreeks een jaar geleden schreef ik mijn eerste jaarverslag als bestuurslid van 

vereniging Speeltuin de Bras. Ik was toen nog maar net aangetreden als 

penningmeester, had totaal geen bestuurservaring en van alle bestuurszaken die op de 

achtergrond van de speeltuin spelen, had ik slechts het topje van de ijsberg gezien. Toen 

mij gevraagd werd om het jaarverslag te schrijven, dacht ik: Oei. Wat moet ik 

opschrijven? Dus heb ik met dezen en genen gepraat, wat verhalen opgetekend en alles 

gemixt tot een wat luchtig (doch hopelijk, informatief) jaarverslag.  

Nu ben ik een jaartje verder en ben intussen een “volwassen” bestuurslid van de 

speeltuin geworden. Ik heb me kunnen verdiepen in het bestuurswerk voor de speeltuin, 

weet nu aardig van de hoed en de rand af en zou daarom nu wel voldoende kennis 

moeten hebben om, in plaats van een luchtig jaarverslag, een serieus jaarverslag te 

schrijven. 

Klopt. Maar ga ik niet doen. Past niet bij mij en past niet bij onze speeltuin.  

Begrijp me niet verkeerd, de bestuurstaken die in 2014 zijn verricht, zijn echt wel serieus 

geweest. Zo zaten we om de tafel met de gemeente om de laatste puntjes op de i van 

de beheer- en onderhoudsovereenkomst te zetten. We hebben gepraat met 

vertegenwoordigers van speelaccommodatiebedrijven om tot een weloverwogen en 

verantwoorde aanschaf van een nieuw speeltoestel te komen. We organiseerden een 

algemene ledenvergadering en schreven een jaarverslag. Veel werk, weinig handen, 

gezonde stress (heel af en toe ongezond), typische zaken die bij elke vereniging altijd op 

de achtergrond spelen. 

Met dit jaarverslag kijken we terug op een succesvol jaar van de speeltuin. Het 

slotakkoord waarmee we 2014 achter ons laten en ons zullen gaan richten op een net 

zo succesvol 2015. Een afscheid… gaan we dat dan serieus doen? Nee, tuurlijk niet, dat 

gaan we onbekommerd en luchtig doen! Want dat is wat onze speeltuin is: een plek 

waar kinderen onbekommerd plezier kunnen maken. Wat er ook allemaal bij komt 

kijken… het zijn nog steeds de schommel en de wip die de speeltuin maken. 

Juan Zondervan 

Penningmeester Vereniging Speeltuin de Bras  



Speeltuin de Bras Jaarverslag 2014 

 6/18 

Onze gestelde doelen 
Onze doelen voor 2014 hebben we in het jaarplan 2013 geformuleerd. Dit betrof de 

voorzetting van de successen die we in 2013 hadden behaald, aanpak van de 

leermomenten van 2013 en de vormgeving van nieuwe ideeën. 

De missie van zelfredzaamheid hing aan het begin van 2014 als het zwaard van 

Damocles boven ons hoofd: 2013 hadden we net aan overleefd. In 2014 wilden we 

niet opnieuw “over”leven, maar Leven en Voortleven (met hoofdletters!)! We wilden 

financieel gezond worden, we wilden in diverse opzichten groei zien, we wilden de 

betrokkenheid onder de leden vergroten en we wilden ons bestaansrecht nog meer 

uitdragen naar de gemeente om daarmee ons voortbestaan veilig te stellen. Een 

behoorlijk ambitieuze missie. 

Een ambitieuze missie vraagt om aanvalstactieken. Die hadden we voor 2014 als volgt 

geformuleerd: 

▪ Speeltuin de Bras zal zich als een volwassen vereniging gedragen, door… 

▪ Het opstellen van een jaarverslag en jaarplan en het organiseren van een 

algemene ledenvergadering. 

▪ Ontwikkeling van een financieel beleid en toezicht te houden op naleving ervan. 

Taaie kost, maar broodnodig voor een gezonde en vitale vereniging. 

▪ We zullen onszelf meer promoten en beter op de kaart zetten, middels… 

▪ Naast de Facebook-pagina een eigen website op te zetten. 

▪ Leden meer en vaker te informeren via de nieuwsbrief. 

▪ De wijk via een huis-aan-huis-flyer te laten weten dat we er zijn en dat iedereen 

welkom is in de speeltuin; het liefst als lid. 

▪ Succesvolle activiteiten uit 2013 komen terug en meer… 

▪ Themaknutselmiddag (Pasen, moederdag, vaderdag e.d.), Halloween, 

filmmiddag. 

▪ Echt(!) uitpakken met de activiteit Nazomerspelen. 
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▪  We zetten in op inkomstenvermeerdering door… 

▪ Actieve ledenwerving om meer contributie-inkomsten te vergaren. 

▪ Het verhuren van de speeltuin voor kinderfeestjes op zaterdag uit te proberen. 

▪ Buffetprijzen licht te verhogen. 

▪ Onze uitgaven gaan we strakker in de gaten houden middels… 

▪ Het maandelijks bijhouden van het huishoudboekje van de speeltuin. 

▪ Het tijdig signaleren van en acteren op onverantwoorde uitgaven. 

▪ De kasstroom subsidiegelden en overeengekomen prestatie met de gemeente 

te bewaken. 

▪ De verstandhouding met de gemeente is goed, maar die gaan we nog beter maken 

door… 

▪ Gemeentelijk beleid te allen tijde te accepteren en mee te denken/ 

medewerking te verlenen. Daarbij wel de identiteit van de speeltuin in het oog 

houden en aangeven wanneer deze in het gedrang komt. 

▪ Jaarplannen en jaarverslagen binnen de door de gemeente gestelde termijn in 

te dienen. 

▪ Meerjarenplan onderhoud aan te scherpen en strakker af te prijzen, zodat niet 

alleen wij (acties) maar ook de gemeente (budget) weet wat ons de komende 

jaren te wachten staat. 

Nou, nou… we hadden bij aanvang van 2014 behoorlijk wat noten op onze zang. Dit 

doen, dat doen… dit regelen, dat regelen… onze maatregelenportfolio om de gestelde 

doelen om te zetten in successen had een aardige omvang gekregen, zoals je 

hierboven kunt lezen. En of alle doelen zijn behaald… lees vooral verder. 
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Onze behaalde successen 
2014 was een jaar boordevol successen! Qua speelplezier, activiteiten, promotie, 

bestuurszaken en financieel beleid. Op elk gebied hebben we behoorlijk goed 

gescoord. Dat zeggen we tegen onszelf (uiteraard!), maar belangrijker is dat we dat 

ook horen van de kinderen, leden, bezoekers en de gemeente. Een overzicht van onze 

successen: 

Financieel beleid 

Een verantwoord en gezond financieel beleid begint met twee dingen: 

▪ Een plan; 

▪ Toezicht op naleving van het plan. 

Het jaar 2013 sloten we af met een zorgwekkend financieel resultaat. Onder de streep 

van de winst- en verliesrekening stond een, voor onze begrippen, aanzienlijk bedrag 

met een minnetje ervoor. En zoals het gezegde gaat: “plus is goed, minus is niet goed”. 

Onze, in eerdere jaren, opgebouwde reserves konden dat negatieve resultaat wel 

opvangen, maar de angst zat erin dat dit een voorbode zou zijn voor de komende 

jaren. Om dit onheil voor te zijn en af te wenden, heeft het bestuur als eerste de 

jaarrekening 2013 kritisch bestudeerd. Waar gaven we te veel uit, op wat kregen we 

te weinig binnen? Door met een stofkam door de jaarrekening 2013 te gaan, ontstond 

er een voorzichtige, doch realistische begroting voor 2014. De eerste versie toonde 

duidelijk aan dat onze inkomsten simpelweg niet voldoende waren om de 

exploitatiekosten te dekken. Maar we hadden goede hoop dat we dit recht konden 

trekken met extra inkomsten uit het buffet (lichte prijsverhoging), meer 

ledencontributies en het verhuren van de speeltuin op de zaterdagen voor 

kinderfeestjes. 

Nadat het plan (de begroting) was uitontwikkeld, heeft het bestuur zeer nauwlettend 

in de gaten gehouden dat dit plan strikt werd nageleefd. Met behulp van een digitaal 

huishoudboekje werd er wekelijks (bank) en maandelijks (kas) bijgehouden wat er in 

kwam en uit ging. Zo had het bestuur altijd een actueel financieel overzicht en kon er 

waar nodig direct bijgestuurd worden. 
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Er werd ook gestuurd op een eerlijke en transparante naleving van de afspraken 

rondom de prestatiesubsidie met de gemeente. In het huishoudboekje is bijgehouden 

welke uitgaven volgens het bestuur onder de prestatiesubsidie vallen. De 

kascommissie zal controleren dat hierbij verantwoorde keuzes zijn gemaakt. 

Ons financieel beleid en de resultaten van 2014 zijn opgetekend in de jaarrekening 

verderop in dit jaarverslag. 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur 2014 bestond uit de volgende personen: 

Dagelijks bestuur 

Joke Vos 

Eugenie Schomaker 

Juan Zondervan 

Toezichthouder 

Margo van de Merwe 

Commissies 

Willemijn Kooij 

Conny Hol 

Frans Ham 

Jennifer Brandt 

Linda Visser 

Het doet ons zeer verdriet dat we Joke, kanjer en vriendin van de speeltuin, voor de 

laatste keer zullen noemen in een jaarverslag. 

… 

In 2014 bombardeerde het bestuur de leden opeens met een jaarverslag 2013, een 

algemene ledenvergadering (alv), opgetekend in het alv-verslag, en later in het jaar 

een jaarplan 2015. Zo, dat was even schrikken. Een flinke portie serieusheid die ze niet 

gewend waren van de altijd zo gemoedelijke speeltuin. 

Hierboven schreven we dat de speeltuin zich meer als een volwassen vereniging wilde 

gaan opstellen en daar horen nou eenmaal jaarplannen/-verslagen en alv’s bij. Nou, 

de waarheid is een ietsiepietsie anders…: 

Hoewel het schrijven van een jaarverslag en het organiseren van een alv in een 

bestuursvergadering waren voorbijgekomen, had dit voor het bestuur geen hoge 
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prioriteit. In de eerste paar maanden van 2014 lag onze focus voornamelijk op 

zelfredzaamheid en het daarmee gepaard gaande financieel beleid. Totdat ons oog 

viel op een nieuwsbrief van NUSO (onze brancheorganisatie), waarin de mogelijkheid 

werd geboden voor contributievermindering (lees hier er meer over). Als voorwaarde 

om hiervoor in aanmerking te komen moest het bestuur wel een jaarverslag van het 

voorgaande jaar en alv-verslag van het huidige jaar kunnen overhandigen. En zo 

geschiedde.  

Terwijl we het jaarverslag 2013 aan het opstellen waren en de alv 2014 aan het 

voorbereiden waren, kregen we het besef: “wacht eens even, onze motivatie om dit te 

doen zijn “de centen”, maar eigenlijk zijn we dit simpelweg verplicht aan onze leden. 

Wettelijk, maar ook moreel. Want we kunnen wel heel hard roepen dat we inzetten 

op meer betrokkenheid van de leden, maar dan zullen we ze op z’n minst moeten 

laten weten waar we die betrokkenheid (al dan niet financieel) voor inzetten. Dus ook 

in 2015 zullen we de leden inzage geven en inzicht bieden in het bestuurswerk van de 

speeltuin middels een jaarverslag (heb je nu voor je), alv (omstreeks mei, uitnodiging 

volgt) en een jaarplan (in oktober). 

In het jaarverslag 2013 stonden we uitgebreid stil bij de in wording zijnde beheer- en 

onderhoudsovereenkomst. Om de geheugens nog even op te frissen: de in 2013 

ingezette koers van de gemeente betekende dat de besturen van de vier beheerde en 

bewaakte speeltuinen in Delft (De Bras, Bomenwijk, Geerweg en Westerhonk) 

verantwoordelijk zouden worden gemaakt voor een juiste, verantwoorde, veilige, 

toekomstvaste en gezellige exploitatie van de speeltuinen. De gemeente stelt de 

hiervoor benodigde middelen beschikbaar middels de prestatiesubsidie, het bestuur 

zorgt ervoor dat deze middelen op een juiste manier worden ingezet. Zoiets. 

Daar er vele partijen mee gemoeid zijn, bleek het komen tot een overeenkomst, die 

rijp is voor de handtekeningen, een tijdrovend proces: in 2013 werd er een mondeling 

akkoord bereikt, in 2014 resulteerde dat in een concept schriftelijk akkoord en in april 

2015 zullen dan eindelijk de handtekeningen onder het definitieve akkoord worden 

gezet. Het bestuur van speeltuin de Bras heeft in 2014 alle medewerking aan de 

gemeente verleend om tot een definitief akkoord te komen. Zo hebben voornoemde 

bestuursleden in een bestuursvergadering het conceptakkoord uitgebreid besproken, 

hebben ze hun op- en aanmerkingen zowel schriftelijk als mondeling toegelicht aan 

functionarissen van de gemeente en nadat de gemeente vervolgens vroeg of 
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speeltuin de Bras in 2015 een feestelijk programma rondom de ondertekening van de 

overeenkomst zou willen organiseren, werd er eenstemmig geroepen: “het zou een 

eer zijn”. 

Promotionele activiteiten 

Om ons zelf beter op de kaart te zetten en bekendheid te verwerven, hebben we in 

2014 naast onze Facebook-pagina een eigen website opgezet: 

http://speeltuindebras.nl. Het bestuur vond dat een eigen website de speeltuin meer 

identiteit gaf. Onze webbeheerder monitort de aantallen bezoekers van de website en 

naarmate 2014 vorderde, zag hij dat de site steeds beter werd gevonden en gezocht. 

Ook in de grote zoekmachines als Google, Bing en Yahoo verscheen onze site steeds 

hoger in de resultaten bij de zoekopdracht “speeltuin Delft”. We hebben wat 

achterstand op Bomenwijk en Westerhonk, maar dat hopen we in 2015 in te lopen. 

Want zeg nou zelf: speeltuin de Bras ís toch de leukste en mooiste speeltuin van Delft!? 

Over Facebook, dat ging en gaat als een tierelier! Onze aankondiging van de 

Halloweenviering op 14 oktober 2014 bereikte zelfs 1.018(!) personen. Zowat heel 

Delft, dus ;) 

In het jaarplan 2014 meldden we dat we ons keihard gingen inzetten voor 

ledentoename. En dat hebben we gedaan. Met de wandelschoenen aan is het gehele 

bestuur plus een handvol vrijwilligers een kleine 2000 huishoudens in de Indische 

buurt en de wijk “wit Rijswijk” langsgegaan om de flyer “Steun Speeltuin de Bras” in 

de brievenbussen te proppen. Daarmee en door andere promotionele activiteiten 

zagen wij ons ledenbestand met meer dan 25%(!) toenemen. 

Activiteitenprogramma 

Het activiteitenprogramma van de speeltuin is al jarenlang een succes. Onze 

knutselmiddagen rondom Pasen, Moederdag en Vaderdag worden altijd druk 

bezocht, zo ook in 2014. Halloween wordt steeds populairder in Nederland en dat 

zien we terug in onze activiteit Halloweenfeest, die we al een aantal jaar organiseren. 

Steeds meer huishoudens in de Indische buurt ondersteunen ons initiatief van het 

vieren van Halloween en sluiten zich aan bij ons om de kinderen een onvergetelijke 

avond te bezorgen. Ook in 2014 waren de woningen en bewoners prachtig uitgedost 

om de kinderen dat lekkere “creepy-and-scary”-gevoel te geven, om het daarna goed 

https://www.facebook.com/speeltuindebras
http://speeltuindebras.nl/
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te maken met een handvol snoepgoed. In 2014 deed de speeltuin er nog een schepje 

bovenop: nadat de kinderen de huizen waren langs gegaan en weer in de speeltuin 

waren aangekomen, mochten ze, als ze dat wilden, geblinddoekt een heus 

nachtmerrie-parcours in de speeltuin aflopen. Het gegil toetert nog steeds na in onze 

oren… 

Onze grootste klapper in 2014 voor wat betreft een activiteit was toch wel 

“Nazomerspelen” in september. We hadden een rommelmarkt en een enorm 

springkussen. We hadden skelters en trikes, en oer-Hollandse spelletjes. We 

verkochten broodjes hamburger en pannenkoeken en werkten samen met “Schatten 

van de Bras”. Wekenlang leefden we er naartoe en wekenlang hebben we de nodige 

schietgebedjes naar de weergoden gedaan om onze “dag die je wist dat zou komen“ 

niet in het water te laten vallen. Onze gebeden werden verhoord, met als resultaat een 

geweldige dag voor jong en oud. Zeker voor herhaling vatbaar! 

Speelwaarde 

In bestuurlijke speeltuintaal is de term “speelwaarde” een belangrijk begrip. Een hoge 

speelwaarde geeft aan dat je het als speeltuin op diverse gebieden goed doet: 

▪ er is diversiteit in de speeltoestellen; 

▪ met alle leeftijden binnen de doelgroep is rekening gehouden; 

▪ naast de speeltoestellen is er voldoende oppervlakte voor toestelloos spelen; 

▪ openingstijden sluiten aan bij de vrije tijden van de schoolgaande kinderen, maar 

houden ook rekening met de allerkleinsten; 

▪ er zijn faciliteiten voor zowel samen als individueel spelen; 

▪ …  

Speeltuin de Bras streeft er na om een zo’n compleet als mogelijk pakket met een zo’n 

hoog mogelijke speelwaarde aan te bieden. In 2014 hebben de volgende successen 

hieraan bijgedragen: 

▪ Ingebruikname kabelbaan; 

▪ Aanschaf en ingebruikname draaimolen; 

▪ Zondagopening in de lente- en zomermaanden. 
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Onder de streep 

Hebben we het in 2014 goed gedaan? Hebben we onze doelstellingen bereikt? Wij 

denken van wel. Maar wat wij, de bestuursleden, vinden, is van ondergeschikt belang. 

Het is veel belangrijker wat de kinderen, de leden en de bezoekers ervan vinden. En 

niet te vergeten de gemeente. Alle feedback is daarom welkom en zal serieus worden 

behandeld. Op info@speeltuindebras.nl kunnen suggesties/opmerkingen/ideeën/e.d. 

worden aangereikt. Of kom naar de alv in 2015 en praat met ons mee. Want de 

speeltuin is van ons allemaal!  

  

mailto:info@speeltuindebras.nl
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Onze ambities 
Speeltuin de Bras is een eenvoudige vereniging. Zonder pretenties zetten wij ons in 

om kinderen uit de wijk en omstreken een veilige en schone speelplek te kunnen 

bieden. Daarnaast zien we graag dat de speeltuin een ontmoetingsplaats is voor 

ouders, ouderen en buurtbewoners, om zo bij te dragen aan versterking van het 

sociale gevoel in de wijk. 

Ambities? Hebben we die? 

Nee en ja. 

Nee, in de zin van: “het gaat goed zo”. 

Ja, in de zin van: “zo gaat het goed!”. 

Of te wel, als het jaar 2014 een blauwdruk mag zijn voor de komende jaren, dan 

tekenen we daar direct voor. 

Uiteraard zien we wel wat groei- en verbeterpuntjes. Zo zien we ons ledenbestand 

graag nog wat meer groeien en hopen we dat we nog meer leden ervan kunnen 

overtuigen om de contributie tijdig te voldoen. Verder kijken we ook uit naar 

ledensupport van niet-financiële aard, zoals: meehelpen op een klusdag, toezicht 

houden op de zondagopeningsdagen, deelname aan de kascommissie. En stiekem 

dromen we ervan dat de algemene ledenvergadering in 2015 een opkomst van 

“leden” heeft in plaats van “één lid” zoals in 2014. 

Onze relatie met de gemeente is warm en vruchtvol. Dat koesteren we en dat gaan 

we zo houden. 

In de wijk Vrijenban en dan met name in de Indische buurt zijn er diverse ondernemers 

aanwezig die, zonder al te lang te hoeven nadenken, best wel gelinkt aan de speeltuin 

zouden kunnen worden voor een activiteit/festiviteit. Deze ondernemers zijn verenigd 

in de vereniging “Ondernemend Vrijenban”. Wij zullen in 2015 nagaan of er hier wat 

kansen liggen. 

En de kinderen? Onze ambitie… nee, onze missie is dat zij te allen tijde op de eerste 

plaats staan. 
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Jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt in drie delen: 

▪ De balans. Wat hebben we aan harde euro’s aan het eind van 2014? In de kas en 

op de bank, zowel op de lopende als de spaarrekening. 

▪ De winst- en verliesrekening. Wat is er in 2014 aan euro’s binnengekomen en 

wat is er in het boekjaar besteed? 

▪ De subsidieverantwoording. Zijn de subsidiegelden besteed aan waar ze voor 

bedoeld waren? 

Hieronder worden in een aantal tabellen de cijfers gepresenteerd. Vervolgens wordt 

er een toelichting op de jaarrekening gegeven. 

Balans 

Activa bedrag  Passiva bedrag 

Kas € 139,91  Bestemmingsreservering € 2.646,00 

Bank € 2.513,71  Eigen vermogen € 2.397,62 

Spaar € 2.390,00    

Resultaat € 5.043,62  Resultaat € 5.043,62 

Winst- en verliesrekening 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

Exploitatie  Exploitatie 

Activiteiten € 168,00  Activiteiten € 209,20 

Buffet € 2.414,25  Buffet € 1.511,03 

Contributie € 900,00  Huisvesting € 1.626,38 

Verhuur € 310,00  Organisatie € 826,08 

Donatie € 620,00    

Organisatie € 211,00    

Subsidietoekenning  Subsidiedekking 

Subsidie € 9.500,00  Onderhoud € 6.854,00 

   Bestemmingsreservering € 2.646,00 

Saldo € 14.123,25  Saldo € 13.687,69 

       

Winst € 435,56    
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Subsidieverantwoording 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

Toegekende subsidie € 9.500,00  Uitgaven gedekt door subsidie € 9.244,00 

       

Subsidieoverschot € 256,00    

Toelichting op de jaarrekening 

Laten we deze toelichting beginnen met het erbij halen van het resultaat van de winst- 

en verliesrekening van 2013: 

Verlies 2013 € 1.488,08 

Zetten we dit af tegen het resultaat van dit jaar, een winst van € 435,56, dan zijn 1923 

hoeraatjes wel op zijn plaats! Wat een ommekeer en wat mogen we als vereniging 

trots op onszelf zijn. De doelstelling van financiële redzaamheid, waar het bestuur 

sinds 2013 zijn meerjaarlijkse beleid op afstemt, is in 2014 meer dan behaald. Maar 

zal dat ook gelden voor de komende jaren? 

Want als we inzoomen op de winst- en verliesrekening, zien we bij de inkomsten een 

post van € 620,- met omschrijving “Donatie”. Dit zijn eenmalige donaties geweest, 

waarvan het grootste deel afkomstig was van de ondernemersvereniging 

Ondernemend Vrijenban. Uiteraard waren wij superblij met deze giften! 

Tegelijkertijd zijn we er ons zeer van bewust dat we in onze toekomstige begrotingen 

geen (hoop op) inkomsten uit donaties moeten gaan opvoeren. Donaties en giften 

zijn meevallers, waarmee we iets extra’s voor de speeltuin kunnen doen. Maar het zijn 

geen financiële posten om een begroting sluitend mee te maken. 

De behaalde winst afgezet tegen de ontvangen donaties leert ons dat we nog een 

paar passen te gaan hebben om onze doelstelling van financiële redzaamheid écht te 

behalen. En die passen, of in ieder geval een aantal ervan, gaan we in 2015 zeker 

maken! We zetten in op continuïteit van onze buffetwinst, 10% ledengroei en het aan 

de man brengen van het huren van de speeltuin op zaterdag voor kinderfeestjes. 

Een wellicht opmerkelijke inkomstenpost in de winst- en verliesrekening is de 

opgevoerde € 211,- met omschrijving “Organisatie”. Speeltuin de Bras is aangesloten 

bij brancheorganisatie NUSO, een organisatie die de belangen van alle 

speeltuinverenigingen in Nederland behartigt. “Aangesloten zijn” betekent ook 
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“lidmaatschapscontributie betalen” (voor niets gaat de zon op…) en dat was ook in 

2014 een behoorlijke hap uit onze exploitatiebegroting, € 317, -. Ter vergelijk, dat is 

een derde van onze inkomsten uit de ledencontributies! Maar goed, wat moet, dat 

moet, en daar valt weinig aan te doen. Totdat ons oog in april viel op een artikel in 

een nieuwsbrief van NUSO, waarin er melding werd gemaakt dat 

speeltuinverenigingen met betrekkelijk weinig inkomsten aanspraak konden maken 

op contributievermindering. Het artikel was nog niet uitgelezen of de mail was al 

verstuurd naar NUSO! En een paar weken later konden we een bijschrijving van € 211,- 

op onze rekening zien, omdat we de hogere contributie al hadden betaald. 

De subsidieverantwoording toont aan dat we… zeer verantwoord bezig zijn. De 

verkregen subsidie van de gemeente zetten we netjes om in de afgesproken 

prestaties. Aan het eind van het boekjaar hadden we ca. 97% van de subsidie besteed 

(met inachtneming van de reserve voor 2015). Het resterende surplus van EUR 256,- 

hebben we bijgeteld bij de post “Bestemmingsreservering” en zullen we in 2015 

besteden aan het beheer en onderhoud conform het jaarplan 2015. 

Al met al een jaarrekening, die aantoont dat we onze financiën goed op orde hebben 

en waar we als vereniging trots op mogen zijn! 

De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie. Hun bevindingen zijn 

opgetekend in het verslag, zoals in de bijlage is opgenomen, en zal worden behandeld 

door de algemene ledenvergadering in mei 2015. 
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Bijlage: verslag van de kascommissie 
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