Speeltuin de Bras

Verslag 2017

Algemene ledenvergadering
Verslag van de algemene ledenvergadering

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

Datum: woensdag 17 mei 2017
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.

Locatie:

Kingstonstraat 1, Delft

Website: speeltuindebras.nl
E-mail:

Aanwezig
Dagelijks bestuur:

info@speeltuindebras.nl

Facebook: facebook.com/speeltuindebras
KvK:

40398712

IBAN:

NL39 INGB 0004 9391 40

DAGELIJKS BESTUUR Gosia Zertka
Margo van de Merwe

Leden:
1.

Juan Zondervan

Juan Zondervan (voorzitter van de vergadering)
Margo van de Merwe
Gosia Zertka
geen

Opening
Juan zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

2.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Goedkeuring notulen ALV 2015
De notulen van de alv 2015 worden doorgenomen en unaniem goedgekeurd.

4.

Sociaal jaarverslag 2016
Juan neemt het sociale gedeelte van het jaarverslag door en heeft o.a. aandacht
voor de volgende zaken die in 2016 hebben afgespeeld:
▪ Bestuursperikelen: 2016 was een moeizaam jaar voor het bestuur. Dusdanig
moeizaam dat er zelfs sprake was van een bestuurscrisis. Uiteindelijk hebben de
bestuursleden gezamenlijk ervoor gekozen om niet vast te houden aan de
onderlinge verschillen en de eigen inzichten, maar om te zoeken naar én het
vinden van oplossingen. Door naar elkaar uit te spreken dat het belang van de
speeltuin voor een ieder voorop staat, was de basis weer snel gevonden. En
vanuit die basis was de stap naar een unanieme beleidsvoering makkelijk te
nemen.
Kortom, sinds de tweede helft van 2016 is het bestuur van de vereniging solide,
daadkrachtig en bovenal, eensgezind.
▪ Ledenbestand: het aantal leden steeg in 2016 tot aan 74 leden. Behoud van dit
ledenaantal is een van de missies voor 2017.
▪ Activiteiten: Halloween 2016 was top! Meer dan 100 kinderen liepen mee in de
door de speeltuin georganiseerde tocht in de Indische buurt. We blijven ons
inzetten om ons Halloweenfeest hét kinderevenement van de buurt te maken.
Ons lustrumfeest was enerzijds meer dan geslaagd, maar had anderzijds een
rouwrandje: het bestuur zat op het moment van het lustrumfeest zwaar in crisis.
Desalniettemin hebben de bestuursleden en naaste betrokkenen alle zeilen
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bijgezet om ervoor te zorgen dat de interne perikelen het feest niet verstoorden.
Dat is meer dan gelukt, het was een mooie feestdag en alle kinderen hebben
genoten.
▪ Onderhoudsprogramma: uitgevoerd conform jaarplan 2016.
5.

Financieel jaarverslag 2016 met bevindingen van de kascommissie
Juan, in zijn rol als penningmeester, presenteert het financieel jaarverslag 2016.
Highlights:
▪ Vanuit de "winst- en verliesrekening exploitatie" mag geconcludeerd worden dat
het financiële beleid gezond is. We voldoen aan de eis die de gemeente aan ons
stelt: "onze eigen broek ophouden."
▪ Ons eigen vermogen groeit en dit geeft ruimte om te investeren (beleidsaspect
voor 2017).
▪ Leermomentje: aan de jaarplanbegroting van het onderhoudsprogramma ook de
verwijderingskosten van een speeltoestel toevoegen.

6.

Goedkeuring jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

7.

Bijgestelde begroting 2017
Juan heeft de begroting 2017 aan de hand van het halfjaarlijks inzicht bijgesteld.
Contributie: de contributie-inkomsten zijn naar beneden bijgesteld omdat het
bestuur heeft besloten dat zaterdaghuurders niet meer automatisch lid
worden.
Rente:

de rente-inkomsten zijn naar beneden bijgesteld omdat het
rentepercentage ontzettend laag is (mei 2017: 0,1%)

Organisatie: de organisatiekosten zijn naar boven bijgesteld vanwege de hogere
kosten voor het draaien van de website bij een veel snellere en meer
betrouwbare webhosting.
Huisvesting: de huisvestingskosten zijn naar beneden bijgesteld vanwege lagere
elektriciteitskosten
Verhuur:

8.

de verhuurinkomsten zijn naar boven bijgesteld omdat de eerdere
automatische contributie van niet-leden die de speeltuin huurden nu
worden bijgeboekt bij de verhuurinkomsten. Een deel van de extra
inkomsten wordt gebruikt voor een investering in extra
verhuurfaciliteiten, zoals een partytent.

Begroting 2018
Juan presenteert de begroting voor 2018 met de toelichting zoals vermeld op de
sheet. Conclusie: het huidige financiële beleid is robuust, stabiel en toekomstvast.
De begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
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9.

Kascommissie 2017
Helaas zijn er geen leden - anders dan bestuursleden - aanwezig bij de alv om te
vragen om deel te nemen aan de kascommissie 2017. De leden zullen op een later
moment via de reguliere communicatiekanalen worden benaderd om zich aan te
melden voor de kascommissie 2017.

10. Bestuur 2017/2018
Gosia, Margo en Juan stellen zich verkiesbaar als bestuurslid van het dagelijks
bestuur voor de komende 3 jaar (cf. statuten). Frans stelt zich herkiesbaar als
bestuurslid Onderhoud voor eveneens de komende 3 jaar. Wegens het gebrek aan
stemmingsgerechtigde leden tijdens de alv wordt aangenomen dat de vereniging
akkoord is met voornoemd voorstel.
Onder voorbehoud van voortijdige opzegging zal het bestuur van Vereniging
Speeltuin de Bras tot aan de alv van 2020 bestaan uit:
Dagelijks bestuur: Gosia Zertka, Margo van de Merwe, Juan Zondervan
Bestuurslid Onderhoud: Frans Ham
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen/opmerkingen in de rondvraag.
12. Sluiting
Juan bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de alv en sluit rond
20:00 de vergadering.

Delft, 19 mei 2017

Juan Zondervan

Margo van de Merwe

BIJLAGEN
▪ Verslag kascommissie op jaarrekening 2016
▪ Begroting 2017 & 2018
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Bijlage “Verslag kascommissie op jaarrekening 2016”
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Bijlage “Begroting 2017 & 2018”
Exploitatie
Begroting 2017

Begroting 2017

vanuit jaarplan 2017
Baten

vanuit inzicht april 2017
Baten

Contributie
Winst buffet
Zaterdagverhuur
Rente spaarrekening
Saldo

Lasten

bedrag
€ 1.050,00
€ 800,00
€ 1.040,00
€ 50,00
€ 2.940,00
bedrag

Begroting 2018
bedrag

wordt oktober 2017 definitief
Baten

bedrag toelichting

Contributie

€ 825,00

Contributie

€ 900,00 Ledengroei van 55 naar 60. Contributie gelijk aan 2017 à €15,

Winst buffet

€ 800,00

Winst buffet

€ 800,00 Omzet/winst gelijk aan 2017

Zaterdagverhuur
Rente spaarrekening
Saldo

Lasten

€ 1.815,00
€ 20,00
€ 3.460,00
bedrag

Zaterdagverhuur
Rente spaarrekening
Saldo

Lasten

Organisatie

€ 500,00

Organisatie

€ 600,00

Organisatie

Huisvesting
Activiteiten

€ 1.650,00

Huisvesting

€ 1.450,00

Huisvesting

€ 250,00

Activiteiten

€ 300,00

Activiteiten

Saldo

€ 2.400,00

Verhuurfaciliteiten
Saldo

€ 1.575,00 21 zaterdagen, 1/3 lid (€65,-), 2/3 niet-lid (€80,-)
€ 20,00
€ 3.295,00
bedrag toelichting
€ 640,00 Verhoging NUSO lidmaatschap en verzekeringspremies ingecalculeerd
€ 1.500,00 Verhoging gemeentebelasting en nutsvoorzieningen ingecalculeerd
€ 300,00 Jaarlijkse investering in inventaris Halloweenviering

€ 600,00
€ 2.950,00

Saldo

€ 2.440,00

Resultaat

bedrag

Resultaat

bedrag

Resultaat

bedrag

Batig saldo

€ 540,00

Batig saldo

€ 510,00

Batig saldo

€ 855,00

Vervanging en onderhoud
Begroting 2017
vanuit jaarplan 2017
Baten
Susidie gemeente
Saldo

Lasten
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Begroting 2017
bedrag
€ 12.500,00
€ 12.500,00
bedrag

vanuit inzicht april 2017
Baten
Susidie gemeente
Saldo

Lasten

Begroting 2018
bedrag
€ 12.500,00
€ 12.500,00
bedrag

Baten
Susidie gemeente
Saldo

Lasten

bedrag
€ 12.500,00
€ 12.500,00
bedrag

Onderhoudsprogramma 2017

€ 8.375,00

Onderhoudsprogramma 2017 + EHBO zondagvrijwilligers

€ 8.675,00

Onderhoudsprogramma 2018

€ 12.500,00

Saldo

€ 8.375,00

Saldo

€ 8.675,00

Saldo

€ 12.500,00

Resultaat

bedrag

Resultaat

bedrag

Resultaat

bedrag

Batig saldo

€ 4.125,00

Batig saldo

€ 3.825,00

Batig saldo

€ 0,00

