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Voorwoord
Hallo, daar ben ik weer. Voor het 4e jaar schrijf ik het jaarverslag en even veel keer heb
ik getracht dit voornamelijk feitelijk, luchtig en met een klein persoonlijk tintje op schrift
te stellen. Ik hoop dat het geslaagd is en met name hoop ik dat je de moeite neemt om
het verslag te lezen. Mocht je qua lezen tot ongeveer hier komen en het verder voor
gezien houden, dan kort een samenvatting van wat hierna komt: 2016 was een jaar van
ups en downs, waarbij de downs uiteindelijk tot ups voor 2017 leidden. Snap je? Zo niet,
lees dan vooral verder ;)
Alles wat na dit voorwoord komt is feitelijk, wat ik op deze pagina schrijf is op eigen
titel.
2016… waar moet ik beginnen? Volgens mij schreef ik al in een eerder jaarverslag dat
zitting hebben in het bestuur een achtbaan is. Maar in 2016 was het de achtbanen-derachtbanen en dan in het kwadraat. Niet vanwege externe aangelegenheden, zoals
gemeente, overeenkomsten en dergelijke, nee… in 2016 vormden wijzelf (lees: het
bestuur) het grootste monster dat we moesten overwinnen. Goed nieuws: we hebben
overwonnen, anders zou ik waarschijnlijk niet nu op deze plek deze woorden hebben
geschreven. We hebben overwonnen, omdat we uiteindelijk inzagen dat er maar één
ding toe doet: de speeltuin, een plek in de Indische Buurt, voor al onze kinderen en voor
onze wijk. Dat besef heeft met alle monsters afgerekend!
Ik, Juan, voor het 4e jaar penningmeester, ben er trots op om samen met het bestuur, de
leden, de kinderen en de bezoekers van de speeltuin, Vereniging Speeltuin de Bras te
zijn.
Juan Zondervan
Bestuurslid Vereniging Speeltuin de Bras
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Sociaal jaarverslag
In het sociale jaarverslag blikken we inhoudelijk terug op het voorgaande jaar. Wat
hebben we allemaal gedaan, wat was leuk, wat was minder leuk, waar hebben we van
geleerd. Aan de hand van een aantal onderwerpen die we voor dit jaarverslag hebben
uitgelicht, gaan we het jaar 2016 nog eens langs.

1.1

Bestuur
Het jaar 2016 gaat de boeken in als een bewogen jaar voor het bestuur van de
vereniging. Niet wat betreft de plannen en de verwachte resultaten die het bestuur
voor ogen had voor 2016; die waren allemaal tiptop in orde, zoals verder in dit
jaarverslag staat vermeld. Maar om van een geoliede machine te spreken om tot de
verwezenlijking van de plannen en behalen van de resultaten te komen, dat ging
afgelopen jaar helaas niet op.
De jaren 2014 en 2015 waren voor de zittende bestuursleden superintensief om
speeltuin de Bras én op de kaart te krijgen (de makkelijkste stap) én te zorgen voor
continuïteit in alle facetten om de speeltuin voor de toekomst op de kaart te houden
(de grootste uitdaging!). Er moest gedeald worden met de veranderde verwachtingen
van de gemeente, het ledenbestand moest omhoog, speeltuin de Bras moest een
plekje op het internet veroveren om beter vindbaar te zijn, een verdienmodel moest
bedacht en uitgevoerd worden om te zorgen voor financiële zelfredzaamheid, kortom,
zoveel aandachtspunten waar de schouders onder gezet moesten worden.
Daartegenover stond een bestuur van gemiddeld 2 à 3 leden, moeders en vaders met
banen en gezinnen die in hun vrije tijd alle verwachtingen probeerden waar te maken.
Heel intensief!
De jaren 2014 en 2015 waren periodes die alleen maar draaiden om de
gemeengoeden “de vereniging” en “de speeltuin” en begin 2016, nadat de continuïteit
een duidelijke vorm begon te krijgen, was er eindelijk een momentje voor de
afzonderlijke bestuursleden om te reflecteren. Want het bestuur bestaat ook gewoon
uit mensen. Ieder met een mening, ieder met een inzicht. En heb je het over mening
en inzicht, dan heb je het ook snel over verschillen.
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Naarmate 2016 vorderde, werden de verschillen tussen de afzonderlijke bestuursleden
grootser en heftiger. Met als dieptepunt een – naar het leek – onoplosbare, serieuze
bestuurscrisis op de helft van 2016. Zo serieus, dat zelfs de geplande algemene
ledenvergadering hierdoor heeft moeten sneuvelen.
Waarom wordt dit vermeld in het jaarverslag? Leidt dit niet tot onrust, tast dit niet de
geloofwaardigheid van het bestuur aan? Het bestuur gelooft van niet, het bestuur
staat namelijk te allen tijde voor transparantie naar de leden en de gemeente. In de
topjaren 2014 en 2015 en dus ook in het mindere jaar 2016 (bestuurlijk gezien). En…
dit verhaal eindigt met een happy end!
Na 2 maanden van een op papier uiteengevallen bestuur hebben de bestuursleden
elkaar in augustus opgezocht. De eerste vraag die beantwoord moest worden: is dit
het, dat de persoonlijke verschillen van de bestuursleden de continuïteit van de
speeltuin in de weg staan? Het antwoord was zonder aarzelen een volmondig “NEE!”.
Daarna werd er gesproken over de verschillen en het bleek dat ze met wat simpele
ingrepen, beetje geven en nemen allemaal oplosbaar waren. En zo geschiedde, na een
avond van goede gesprekken, openheid en overeenstemming over het belang van de
speeltuin, staat sinds eind augustus weer een daadkrachtig bestuur ten dienste van
de speeltuin, nu en de komende jaren. Zoals het Engelse gezegde gaat: what doesn’t
kill you, makes you stronger!
Eind 2016 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dagelijks bestuur:

Margo van de Merwe, Gosia Zertka, Juan Zondervan

Bestuurslid Onderhoud: Frans Ham
In 2016 hebben de volgende personen tevens significant bijgedragen aan het bestuur:
Nicole van de Merwe en Linda Blom

1.2

Financieel beleid
Net zoals de afgelopen paar jaar was ons verdienmodel in 2016 solide. Middels de
vrijwillige contributies, de inkomsten vanuit het buffet en de zaterdagverhuur wisten
we onze financiële broek aardig omhoog te houden. De jaarrekening doet hier met
cijfers en toelichting verslag van. Daarnaast mochten we in 2016 ook een flink bedrag
aan donaties ontvangen.

6/18

Speeltuin de Bras

1.2.1

Jaarverslag 2016

Buffet
Als sinds jaar en dag doen we onze grote boodschappen voor het buffet bij de Makro.
Als tevreden klant tuften we in ons autootje naar de groothandel en laadden we de
achterbak vol met blikjes, snoepjes, chippies, ijsjes en al wat meer. Het was wat sjouwen zeulwerk, maar alles voor de speeltuin, toch? Totdat we begin 2016 een
vertegenwoordiger van Rust Food, eveneens een horecagroothandel, over de vloer
kregen. De beste meneer had een overtuigend praatje over het assortiment en het
concurrerende prijsniveau én als bonus… geen sjouw- en zeulwerk meer, de grote
boodschappen worden tot aan de deur bezorgd!
Nou, wij waren verkocht en onze boodschappen deden we een paar maandenlang bij
onze nieuwe groothandelsvriend. Totdat de penningmeester in het laatste seizoen van
het jaar voorzichtig de jaarrekening ging opmaken. De winstmarge die we moeten
maken op het buffet om een deel van de exploitatie te bekostigen, was relatief een
stuk minder dan de voorgaande jaren. Blijkbaar ging het gemak van het bezorgen ten
koste van het prijsniveau… misschien toch minder concurrerend dan ons werd
geschetst.
Kortom, sinds eind 2016 tuffen we weer in ons autootje naar onze vertrouwde
groothandel en zeulen en sjouwen we dankbaar de boodschapjes van winkel naar
auto en van auto naar de speeltuin. Beter voor onze financiële positie, beter voor de
speeltuin.

1.2.2

Contributies
Ook in 2016 wisten we de hoogte van de contributie gelijk te houden aan voorgaande
jaren; voor slechts € 15,- per jaar, met een ledenbestand van 74 personen, droegen
de leden bij aan een gezonde financiële huishouding van de vereniging (conform
afspraak met de gemeente).
Het lidmaatschap en de daarbij behorende contributie heeft een grotere betekenis
dan alleen maar “voldoen aan de financiële opdracht van de gemeente”. Want hoe
meer leden onze vereniging telt, hoe duidelijker het bestaansrecht van Vereniging
Speeltuin de Bras wordt benadrukt. Met elk lid hebben we een extra stem die zegt:
“Speeltuin de Bras ís belangrijk en daarom steun ik speeltuin de Bras!” En zo is het!
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Zaterdagverhuur
In de periode 2013-2015 hebben we nieuwe wegen verkend en betreden om onze
financiën op orde te krijgen. Uiteindelijk vonden we een inkomstenbron om dit te
bereiken: het verhuren van de speeltuin op zaterdagen voor kinderfeestjes. 2015 was
het try-out-jaar en na dat succes hebben we in 2016 de verhuur geprofessionaliseerd:
 We hebben een concurrerende huurprijs vast kunnen stellen die tevens voldoende
is om onze begroting meer dan sluitend te kunnen maken.
 We hebben het mogelijk gemaakt om via de site een huurreservering te kunnen
plaatsen.
 Tevens hebben we op de site de verhuurkalender geplaatst om iedereen inzage te
geven in de huurmogelijkheden.
 We hebben onszelf en de huurders verplicht om gezamenlijk tot een schriftelijke
overeenkomst te komen, zodat voor beide partijen duidelijk is wat kan, mag, moet
etc.
 Ten opzichte van niet-leden hebben we de leden voor wat betreft de kosten van
het huren een voordeel gegeven (=ledenbinding!).


Niet-leden hebben we met de huur automatisch lid gemaakt van de vereniging
voor het resterende deel van het kalenderjaar (=ledenwerving!).

Al met al heeft het verhuren van de speeltuin op de zaterdagen ons op meerdere
vlakken heel veel goeds gebracht. Dat zetten we in 2017 uiteraard voort!

1.3

Activiteiten
Naast onze reguliere opening bieden we de kinderen - maar ook onze buurt - graag
wat extra’s, conform onze afspraken met de gemeente (en een beetje meer). Wat we
in dit jaarverslag uitlichten zijn de maandactiviteiten, de Halloween-viering en het
lustrumfeest 2016.

1.3.1

Maandactiviteiten
Uitgezonderd januari (koud!) en augustus (zomervakantie) organiseerden we
maandelijks op een woensdagmiddag een (knutsel)activiteit die paste bij een thema
van die maand: Paasknutselen in maart, Moederdagknutselen in mei en
Herfstknutselen in oktober zijn enkele voorbeelden. De opkomst op deze middagen
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varieerden van redelijk bezocht (5-10 kinderen), tot goed bezocht (10-15 kinderen),
tot extreem goed bezocht (20+ kinderen).
Op een knutselmiddag is het altijd supergezellig. We klagen weleens over ons te kleine
beheerdershok, maar op een knutselmiddag geeft dat juist wat extra jeu. Kinderen,
ouders en begeleiding zitten dichtgepakt op elkaar, iedereen keuvelt met iedereen en
ondanks het rumoer weten de kinderen de mooiste creaties bij elkaar te knutselen.

1.3.2

Halloween
Halloween… dat is wel ons ding. Al enkele jaren verzorgen wij in de Indische Buurt
deze uit de Verenigde Staten overgewaaide festiviteit en al zeggen we het zelf… het
Halloweenfeest van speeltuin de Bras is niet zomaar een activiteit, het is een écht een
begrip geworden, in de wijk én buiten de wijk! Liepen we een paar jaar geleden nog
met maximaal 20 kinderen langs de deuren in de wijk, in 2016 moesten we er een hele
organisatie voor op touw zetten om de meer dan 100(!) aanmeldingen in goede banen
te leiden.
Het Halloweenfeest benadrukt bij uitstek de sociaal-maatschappelijke functie die de
speeltuin in de wijk vervult. De organisatie ligt bij ons (lees: vrijwilligers!), een deel van
de uitvoering ook (versiering en activiteiten in de speeltuin), maar een groot deel van
de uitvoering ligt bij de buurtbewoners. Een (groeiend aantal!) huishoudens in de
Indische Buurt toveren hun huis om tot ware spookkastelen en griezelgrotten en de
bewoners trekken de meest griezelige kostuums aan. En… uiteraard is elk huis
voorzien van een flinke bak snoep!
Iedereen in de wijk zal het ermee eens zijn dat het nieuwjaarsvuur tijdens oud en
nieuw op de parkeerplaats voor de Castrop Rauxellaan hét wijkevenement van het jaar
is, voor de volwassenen. Speeltuin de Bras timmert flink aan de weg om te bereiken
dat de Halloweenviering hét wijkevenement van het jaar wordt, maar dan voor de
kinderen (en ouders, en oma’s, en opa’s, en vriendjes, enz.)!

1.3.3

Lustrumfeest
Speeltuin de Bras bestaat al vele decennia, naar verluidt al bijna een eeuw. “Vereniging
Speeltuin de Bras” zoals we ons in 1996 bij de Kamer van Koophandel registreerden
door onze statuten via een notariële akte te deponeren, bestond in 2016 20 jaar. Het
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4e lustrum voor de vereniging en daarom een feestje waard. Elk feestje kost wat
centjes, zeker als je een heugelijk feit als een 4 e lustrum wilt vieren. Je wilt uitpakken
met extra speelmateriaal (luchtkussen, stormbaan), de boel moet leuk versierd worden
(ballonnenhaag), aan het innerlijk van kind en volwassen moet invulling worden
gegeven (drinken, chippies, hapjes, snoepies) enzovoort, enzovoort.
De jaarrekening 2016 laat zien dat we wat financiële ruimte hebben, maar een extra
centje om zo’n happening te bekostigen kan natuurlijk geen kwaad. Daarom hebben
we begin 2016 bij de ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban aangeklopt
voor financiële ondersteuning. Ondernemend Vrijenban verlangde wel een “pitch” van
ons: een praatje van 1 minuut om antwoord te geven op: voor wat willen we het geld?
hoeveel willen we? en waarom vinden we dat Ondernemend Vrijenban ons dat zou
moeten geven? We vonden Andrea Veraart, moeder van een van onze
speeltuinkinderen, bereid om de pitch te verzorgen. Overtuigend als ze was, regelde
Andrea binnen 1 minuut EUR 500,- (ca. de helft van de begroting) voor het
Lustrumfeest!
Het Lustrumfeest: één-groot-succes! Het bestuur zat dan wel midden in het
perikelenproces (zie hiervoor), maar de bestuursleden stonden ondanks de onderlinge
verschillen wat het lustrumfeest betreft op één lijn: het lustrumfeest is voor de gehele
vereniging, dat is wat telt, een daarom op deze dag geen gedoe! Een feest gaat het
worden, een feest gaat het zijn. En zo geschiedde. Zelfs de regen die net een uurtje te
vroeg kwam, kon de feestvreugde niet drukken.

1.4

Speeltoestellen
In het jaarplan 2016 dat we najaar 2015 schreven, stelden we ons tot doel om conform
ons meerjarenonderhoudsprogramma het volgende aan te pakken:
▪ vervanging valgrond “rubberen tegels” bij de schommels;
▪ vervanging van het speeltoestel “Kruiswaag”;
▪ verversing van het zandbakzank.
En dat is exact wat we in 2016 hebben gedaan! Voor de Kruiswaag hadden we eerst
een ander speeltoestel in gedachten (Superswing Quattro van leverancier Replay),
maar omdat we er niet zeker van waren dat, na het lezen van de beschrijving en het
zien van een foto van het toestel in de catalogus van Replay, het iets voor ons zou
zijn, is een delegatie van ons bestuur in april naar een gehucht in Brabant afgereisd,
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in de wetenschap dat het bewuste toestel daar in een klein speeltuintje was geplaatst.
Toevallig waren er ten tijde van ons bezoek aan het speeltuintje kinderen aanwezig.
Zij demonstreerden op ons verzoek het toestel en direct werd duidelijk dat hoewel
het een gaaf toestel is, het een toestel is dat continue, nabije toezicht behoeft. Omdat
we dat niet kunnen bieden, hebben we uiteindelijk toch voor een ander toestel
gekozen, de Fantallica Veiligheidshangwip van leverancier Eibe.
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Jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt in meerdere delen:
▪ De winst- en verliesrekening exploitatie. Wat is er ten aanzien van de exploitatie
in 2016 aan euro’s binnengekomen en wat is er in het boekjaar besteed?
▪ De winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie. Zijn de subsidiegelden die
we in 2016 ontvingen, besteed aan waar ze voor bedoeld waren?
▪ De winst- en verliesrekening bestemmingsdonatie. Dit betreft de financiële
verantwoording van de donaties in 2016, waarvoor de donateurs een bepaald doel
voor ogen hadden.
▪ De balans. Wat hebben we aan klinkende euro’s aan het eind van 2016? In de kas
en op de bank, zowel op de lopende als de spaarrekening.
Hieronder worden in een aantal tabellen de cijfers gepresenteerd. Vervolgens wordt
er een toelichting op de jaarrekening gegeven.

2.1

Winst- en verliesrekening exploitatie
Inkomsten

bedrag

Activiteiten

€ 251,70

Uitgaven
Activiteiten

bedrag
€ 414,71

Buffet (verkoop)

€ 2.437,90

Buffet (inkoop)

€ 1.554,83

Contributie

€ 1.230,00

Huisvesting

€ 1.871,86

Donatie

€ 35,00

Onderhoud (klein)

€ 580,88

Fooienpot

€ 71,46

Organisatie

€ 633,24

Huisvesting

€ 435,07

Rente

€ 106,67

Verhuur
Saldo
Resultaat eigen vermogen

Verhuur

€ 20,00

€ 1.420,00
€ 5.987,80

Saldo

€ 5.075,52

€ 912,28
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Winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie
Inkomsten
Toegekende subsidie 2015

bedrag

Uitgaven

€ 12.675,00

Groot onderhoud

Winst- en verliesrekening bestemmingsdonatie
Inkomsten
Donaties

bedrag
€ 1.967,35

Uitgaven

bedrag

Diverse bestemmingen

€ 907,33

Lustrumfeest

€ 1.060,02

€ 0,00

Resultaat bestemmingsdonatie

2.4

€ 13.619,60

-€ 944,60

Resultaat bestemmingssubsidie

2.3

bedrag

Balans
Activa

bedrag

Passiva

Kas

€ 58,30

Eigen vermogen (exploitatie)

€ 3.734,13

Bank

€ 1.167,07

Eigen vermogen (fooienpot)

€ 226,21

Spaar

€ 9.688,52

Bestemmingsdonatie

€ 762,24

€ 308,06

Bestemmingssubsidie

€ 6.499,37

Penningmeester
Resultaat

€ 11.221,95

Resultaat

2.5

Toelichting op de jaarrekening

2.5.1

Exploitatierekening

bedrag

€ 11.221,95

De winst- en verliesrekening exploitatie laat zien of we al dan niet een gezond
financieel beleid voeren. Nou, we zijn zo gezond als een vis! Ons inkomstenmodel,
bestaande uit de drie pijlers contributie, buffet en verhuur, is meer dan toereikend om
de exploitatiekosten te dekken. En in 2016 hadden we zelfs een verrassende meevaller.
Hoewel we in 2016 bewust hebben gestuurd op het trachten de kosten voor de
nutsvoorzieningen (elektriciteit en water) naar beneden te brengen, hadden we niet
verwacht dat dat meteen zo goed zou uitpakken: de jaarnota 2016 van
elektriciteitsleverancier Nuon pakte een dikke 400 euro in ons voordeel uit (post
Huisvesting bij Inkomsten-staat)!
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Wat nog toelichting behoeft, is de post Fooienpot onder Inkomsten. We zijn geprijsd
met hele lieve bezoekers die ons af en toe wat extra toeschuiven, omdat ze het een
middag zo naar hun zin in de speeltuin hebben gehad en hebben genoten van de
vriendelijkheid,

laagdrempeligheid

en

service

die

onze

dagexploitanten

(doordeweeks: uiteraard Margo; zondag: vrijwilligers) bieden. De EUR 2,50 die we voor
twee blikjes frisdrank en een zakje snoepjes vragen, worden dan afgerekend met EUR
3,- of EUR 3,50, met de mededeling: laat de rest maar zitten.
De fooienpot gebruiken we om de vrijwilligersorganisatie af en toe in het zonnetje te
zetten.
Een investering die we voor 2016 en komende jaren hadden bedacht, vinden we terug
in de activiteitenonkosten à een dikke EUR 400,-: we willen ons Halloweenfeest nog
groter, spectaculairder en griezeliger maken dan het tot nu is geweest. In 2016 hebben
we flink ingekocht om deze doelstelling te bereiken. En met succes, ons
Halloweenfeest groeit en groeit en groeit.

2.5.2

Subsidieverantwoording
Bij aanvang van 2016 hadden we een kleine EUR 7.500,- aan subsidiegelden van de
gemeente staan, te besteden aan groot onderhoud aan/vervanging van de opstal in
de komende jaren. In het jaarplan 2016 hadden we voor afgelopen jaar begroot EUR
12.500,- aan subsidie te ontvangen en EUR 12.200,- uit te geven. Uiteindelijk hebben
we zo’n EUR 13.600,- uitgegeven, meer dan 10% ten opzichte van onze jaarbegroting.
Doordat we nog flink wat subsidiereserve hadden staan, is dat geen probleem
geweest. Maar dat neemt niet weg dat we de plank flink hebben misgeslagen tussen
verwachting en realiteit. Waar is het mis gegaan?
In 2016 hebben we de volgende vervangingen uitgevoerd:
▪ Vervanging kruiswaag door veiligheidswip
▪ Vervanging zandbakzand
▪ Vervanging valgrondtegels
De eerste twee hadden we netjes begroot in het jaarplan 2016, maar met de
vervanging van de valgrondtegels hebben we ons lelijk vergist in de begroting: de
aanschafkosten hadden we dan wel prima begroot op ca. EUR 3.000,-, maar het
verwijderen en afvoeren van de oude tegels en het plaatsen van de nieuwe tegels
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bleek veel arbeidsintensiever te zijn dan verwacht, met als gevolg een kostenpost die
we veel te laag hadden ingeschat in het jaarplan.
Een leermomentje voor de toekomst. In onze jaarplannen voor de komende jaren zal
het een punt van aandacht zijn om het totaalplaatje van de vervanging van de
speeltoestellen realistischer te begroten.
Onderstaande

grafiek

geeft

het

verwachte

resultaat

weer

van

onze

langetermijnbegroting van het onderhoudsprogramma.

De begroting is erop geënt om in 2023 voldoende bestemmingsreserve te hebben
om de vervanging van de klimtoren te kunnen bekostigen. Volgens de grafiek zouden
we in 2023 een aardig bedrag bij elkaar hebben opgebouwd om de vervanging van
de klimtoren te kunnen bekostigen, zo’n EUR 57.000,-. Echter, als we de catalogi van
gerenommeerde speeltoestellenleveranciers er nu op naslaan en een inschatting
proberen te maken van de kosten in 2023 voor de vervanging van de klimtoren door
een vergelijkbaar speeltoestel, rekening houdend met indexering, kosten voor
verwijdering en alle andere bijkomende kosten, dan zou het opgebouwde bedrag
weleens niet toereikend kunnen zijn. Onze meest pessimistische begroting geeft
namelijk aan dat we in 2023 mogelijk EUR 13.000,- te kort komen.
Probleem of uitdaging? Uiteraard de laatste. 2023 is nog ver weg, dus we hebben nog
aardig wat tijd om een en ander bij te sturen. Levensduurverlengend onderhoud is
bijvoorbeeld een stuurmiddel om de vervangingskosten beter in de tijd weg te zetten.
Als we de levensduur van de klimtoren door gedegen onderhoud met 1 of 2 jaar weten
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te verlengen, dan hebben we meer tijd om de bestemmingsreserve op te laten
bouwen tot het benodigde bedrag voor de vervanging van de klimtoren.
Kortom, ons financieel beleid ten aanzien van enerzijds de subsidiegelden en
anderzijds het meerjarenonderhoudsprogramma kent wat haken en ogen, maar is
uitvoerbaar en solide genoeg om de toekomst van de speeltuin rooskleurig in te zien.
Achteroverleunen en “we zien wel hoe het gaat”… dat is vloeken in de kerk. We blijven
er de komende jaren bovenop zitten en zullen bijsturen waar nodig is.

2.5.3

Donaties
In 2016 hebben we flink gemazzeld met het verkrijgen van extra gelden voor de
financiering van zogenoemde “donatiebestemmingen”. Mede dankzij een gulle gift
van ondernemersvereniging Ondernemend Vrijenban waren we in staat om ons
Lustrumfeest te vieren. En de donatie vanuit Bengelbeurs maakte het mogelijk om
onze energieverspillende elektrische apparaten – radiator, koelkast en vrieskist – te
vervangen.
Met een bijdrage vanuit de exploitatiekas van een kleine EUR 400,- bovenop de in
2016 verkregen donatiegelden hebben we al voornoemde aanwinsten kunnen
financieren.

En dan hebben we

nog steeds een aardig bedrag in de

bestemmingsdonatiekas – een dikke EUR 750,- (zie balans) – zitten. Daar gaan we het
komende jaar/jaren een mooie bestemming voor bedenken!

2.5.4

Balans
De balans geeft de inhoud van onze portemonnee aan het eind van 2016 weer,
verdeeld over 4 vakjes: kas, bankrekening, spaarrekening en penningmeester. De kas
(=cash geld) wordt beheerd door de toezichthouder en is met name bedoeld voor de
buffetverkopen. Aan het eind van elke maand wordt de kas opgemaakt, bijgewerkt in
de administratie en wordt het geld overgedragen aan de penningmeester. De
penningmeester stort regelmatig de verdiensten af op de lopende rekening (bank).
Tevens zorgt de penningmeester er regelmatig voor dat de overschotten op de
lopende rekening (bv. als de subsidiegelden door de gemeente zijn overgemaakt) op
de spaarrekening worden gezet; op de spaarrekening trekken we wat extra’s aan rente.
Bij een grote aankoop zoals een speeltoestel maakt de penningmeester voldoende
gelden over naar de lopende rekening om te aankoop te kunnen betalen.
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In onze financiële huishouding houden we een strikte scheiding tussen enerzijds de
exploitatiegelden en anderzijds de bestemmingsgelden. Met de eerste maken we
duidelijk meetbaar dat we conform de afspraak met de gemeente zelfredzaam zijn.
De buffer die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, geeft ons financiële rust en
onderstreept dat ons financieel beleid solide en gezond is. Voor 2016, maar ook voor
de komende jaren.
De balans van de bestemmingsgelden is een controle-instrument om de
langetermijnbegroting voor ons meerjarenonderhoudsprogramma jaarlijks te kunnen
toetsen. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de speelwaarde van de
speeltuin – jaar in, jaar uit – hoog te houden. Qua veiligheid, maar ook qua
attractiviteit.
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Bijlage: verslag van de kascommissie
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