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Voorwoord
2017 was een heel fijn jaar. Het bestuur liep gesmeerd, plannen werden nagekomen, de
exploitatie liep op rolletjes, kortom... geen vuiltje aan de lucht. Je kan het "saai"' noemen,
maar ik bestempel 2017 liever met "tevreden". Eind 2016 gingen we voor "stabiliteit" in
2017 en dat is exact wat we hebben bereikt. Zodoende "tevreden". Meer dan.
Uiteraard heeft 2017 ons ook lessen geleerd. Deze vind je terug in dit jaarverslag, er is
altijd ruimte voor verbetering.
Maar de grootste les die wie hebben geleerd is: Vereniging Speeltuin de Bras doet het
goed! Dat horen we van alle kanten: gemeente, leden, bezoekers... maar bovenal van de
kinderen.
Dus gaan we er maar mee door, ja toch?
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 2017 nog eens langs.

1.1

Bestuur
In het jaarverslag van 2016 is opgetekend dat het bestuur dat jaar door een dalletje
(lees: een heul diep dal!) was gegaan. Maar gelukkig kreeg het bestuur in de tweede
helft van 2016 de top weer in zicht en kon het bestuur eraan werken om als eenheid
de top weer te bereiken. In het jaarplan 2017 gaf het bestuur hier de eerste aanzet toe
door bovenaan de doelstellingenlijst van 2017 neer te zetten: stabiliteit!
Nu kijken we terug op 2017 en de vraag is of dit gelukt is. Hoe heeft het bestuur zich
in 2017 gedragen en mogen we inderdaad concluderen dat het bestuur van
vereniging Speeltuin de Bras op een constructieve, plezierige en unanieme wijze de
speeltuin in 2017 heeft bestierd?
Het antwoord is volmondig: JA!
Een klassieke inrichting van een (dagelijks) bestuur van een vereniging is de
rolverdeling van: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. In het verleden
hebben we getracht ons te conformeren aan deze indeling, maar we zijn er achter
gekomen dat deze indeling voor ons niet werkt; simpelweg, omdat we als vereniging
daar te klein voor zijn. Dus hebben we eind 2016 gezegd: het zal wel, maar wij doen
het anders! In plaats van een indeling in de klassieke rollen hebben we het bestuur
ingedeeld in werkvlakken, waarbij elk afzonderlijk bestuurslid verantwoordelijk is voor
haar/zijn werkvlakken. En niet alleen dat, bestuurslid Pietje die verantwoordelijk is voor
werkvlak X wordt niet lastig gevallen door bestuurslid Klaartje omtrent zijn invulling
van het werkvlak. Want Pietje doet X en Klaartje doet Y.
De afbakening van de werkvlakken gaf heel veel rust en duidelijkheid bij de
bestuursleden. Elk bestuurslid doet haar/zijn ding, daar waar zij/hij goed in is. Werkt
perfect!
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Uiteraard voerde het bestuur wel regelmatig overleg om het centrale beleid te
vertalen naar decentrale uitvoering. Met als motto:
Ieder op zijn eigen manier, maar we doen het wel samen!
In 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dagelijks bestuur

Bestuurslid

1.2

naam

werkvlak

Margo van de Merwe

Exploitatie, Verhuur, Activiteiten

Gosia Zertka

Leden, Communicatie, Vrijwilligers

Juan Zondervan

Financiën, Gemeentezaken, Eindverantwoording

Frans Ham

Onderhoud

Financieel beleid
Ons verdienmodel in 2017 was net zoals voorgaande jaren prima op orde. De
vrijwillige contributies, de inkomsten vanuit het buffet en de zaterdagverhuur dekten
de organisatie-, huisvestings- en anderzijdse onkosten. De jaarrekening doet hier met
cijfers en toelichting verslag van.

1.2.1

Buffet
De marge op ons buffet (verschil tussen verkoop en inkoop) was oké, maar we zien
wel een forse terugloop als we het vergelijken met voorgaande jaren. Dit komt
doordat we onze verkoopprijzen al jaren niet hebben laten stijgen, maar we wel te
maken hebben met stijgende inkoopkosten.
Enkele jaren geleden was de marge op het buffet 100% ten opzichte van de inkoop,
bv. inkoop EUR 0,50, verkoop EUR 1,-. In 2017 was de marge "slechts" 65%.
Vertaald: wat we in 2017 voor EUR 1,- in 2017 hebben verkocht, daar hebben we EUR
0,60 aan inkoop voor moeten neertellen. Dit voorbeeld is in centen, maar op een
volume van ca. EUR 1.200,- aan inkoop is dit een serieus bedrag.
Het bestuur zal zich als gevolg van deze constatering beraden om de verkoopprijzen
ietsjes op te schroeven, ter compensatie van de hogere inkoopkosten. Voor 2017
zaten we nog goed, maar ons financieel beleid houden we graag toekomstbestendig.
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Contributies
2017 sloten we af met 52 leden die onze speeltuin steunden met een jaarcontributie
van EUR 15,-. Een terugval ten opzichte van 74 betalende leden in 2016, maar dat
verklaren we verderop in dit jaarverslag.
Net zoals de buffetprijzen hebben we de ledencontributie jaar in, jaar uit op hetzelfde
prijsniveau gehouden. Echter, de wereld om ons heen wordt alsmaar duurder, dus ook
over de hoogte van de contributie zal het bestuur zich voor de toekomst moeten
buigen. Niet omdat we zo graag geld verdienen (dat willen niet en sterker nog... dat
mogen we niet!), maar omdat we ervoor willen zorgen dat onze financiële basis voor
de komende jaren gezond is en gezond blijft!

1.2.3

Zaterdagverhuur
De zaterdagverhuur is uitgegroeid tot de belangrijkste pijler in ons financieel beleid.
De prijs die we in 2017 vroegen is zo concurrerend en goed, dat we die voortzetten in
2018.
Naast de vaste faciliteiten van de speeltuin bieden we tevens extra's aan: een
reuzepartytent, een geluidsysteem (trolley) en statafels. En dat allemaal zonder extra
kosten!
Het huren van de speeltuin is meer dan een succes gebleken. En van successen moet
je genieten... maar vooral ook voortzetten!

1.3

Activiteiten
Om het jaar organiseert de vereniging een grootse activiteit, bv. het Lustrumfeest in
2016. In 2017 deden we het rustig aan. Uiteraard hadden we de maandactiviteiten en
natuurlijk... Halloween. Elk jaar weer een topper, maar Halloween 2017 overtroef al
onze verwachtingen!

1.3.1

Maandactiviteiten
Ook in 2017 organiseerden we diverse maandactiviteiten. Carnalvalknutselen in
februari, Vaderdagknutselen in juni en Herfstknutselen in september zijn enkele
voorbeelden. Uiteindelijk hebben we 11 activiteiten in 2017 gehouden en daarmee
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voldeden we aan een nadrukkelijke wens van de gemeente: we dienden in 2017
minimaal 10 activiteiten boven op onze reguliere opening te organiseren. En tevens
was de wens van de gemeente om deze activiteiten op te tekenen in een
activiteitenverslag en ook dat hebben we gedaan. Het activiteitenverslag 2017 is via
een mailing gedeeld met de leden en gepubliceerd op de website.

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 2017 moesten we er een hele
organisatie voor op touw zetten om de meer dan 100(!) aanmeldingen in goede banen
te leiden.
En wat we ook zien, is dat meer en meer mensen ons willen helpen om onze
Halloweenviering grootser te laten zijn. In het bijzonder noemen we in dit jaarverslag
Claybert. Geheel belangeloos heeft Claybert met consorten Halloween 2017 in
speeltuin de Bras voorzien van een waar spookhuis. Vet eng en super dope! We zijn
met z'n allen benieuwd wat Claybert voor 2018 in petto heeft!?
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.)!
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Speeltoestellen
In het jaarplan 2017 dat we najaar 2016 schreven, stelden we ons tot doel om conform
ons meerjarenonderhoudsprogramma het volgende aan te pakken:
▪ vervanging duikelrek;
▪ vervanging veerelement "schildpad";
▪ vervanging banken;
▪ verversing valzand rondom klimtoren.
En dat is exact wat we in 2017 hebben gedaan! Met name de nieuwe banken zijn in
zeer goede aarde bij onze (volwassen) bezoekers gevallen; ze zitten een stuk relaxter
dan de oude banken.

1.5

Vrijwilligers
In voorgaande jaarverslagen was het onderwerp "vrijwlligers" een dingetje. Want wat
hadden we het lastig met het vinden van vrijwilligers.
2017 was een verademing. Wat hebben we genoten van de bijdrage van zo veel
vrijwilligers!
Anja, André, André, Bianca, Claybert, Elke, Jacky, Linda, Nicole, Tom, Wieke & Yvonne...
dank voor jullie enorme bijdrage!

1.6

EHBO
Het stond al een paar jaar op onze agenda, maar eindelijk lukte het in 2017 invulling
te geven aan de bovenste positie van onze wish list: onze zondagvrijwilligers voorzien
van een EHBO-cursus Kinderen. Want het zal je maar gebeuren dat op een zondag
een kind een letsel oploopt. Dan wil je als organisatie dat er dan iemand staat die daar
mee om weet te gaan.
Alle zondagvrijwilligers zijn in 2017 kundig onderwezen in hoe te handelen in geval
van letsel. En dit is geen eenmalige actie, voor het bestuur blijft dit hoog op de agenda
staan, om ervoor te zorgen dat de huidige zondagvrijwilligers jaarlijks op herhaling
gaan en nieuwe zondagvrijwilligers worden voorzien van EHBO. Zodat we net zoals
op de weekdagen ook op de zondag een zo veilig als mogelijk speeltuin kunnen
bieden.
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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 2017 aan euro’s binnengekomen en wat is er in het boekjaar besteed?
▪ De winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie. Zijn de subsidiegelden die
we in 2017 ontvingen, besteed aan waar ze voor bedoeld waren?
▪ De winst- en verliesrekening fooienpot. Dit betreft de financiële verantwoording
van de fooien die we in 2017 hebben ontvangen, waarvan het bestuur heeft
bepaald dat deze ten goede komen aan de vrijwilligersorganisatie achter de
vereniging.
▪ De balans. Wat hebben we aan klinkende euro’s aan het eind van 2017? 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
Activiteiten (verkoop)
Buffet (verkoop)

bedrag
€ 174,50
€ 2.110,65

Uitgaven
Activiteiten (inkoop)
Buffet (inkoop)

bedrag
€ 477,03
€ 1.274,01

Contributie

€ 585,00

Contributie

€ 15,00

Huisvesting

€ 4,25

Huisvesting

€ 1.580,15

Rente
Verhuur
Saldo
Resultaat eigen vermogen

€ 64,12
€ 2.100,00
€ 5.113,52

Onderhoud (klein)

€ 779,82

Organisatie

€ 725,03

Verhuur

€ 175,00

Saldo

€ 5.026,04

€ 87,48
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Winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie
Inkomsten
Toegekende subsidie 2015

bedrag

Uitgaven

€ 12.500,00

Groot onderhoud

Winst- en verliesrekening fooienpot
Inkomsten
In de fooienpot

bedrag

Uitgaven

€ 244,15

Uit de fooienpot

€ 220,00

Balans
Activa

bedrag

Passiva

Kas

€ 50,00

Eigen vermogen (exploitatie)

€ 3.821,71

Bank

€ 1.546,28

Eigen vermogen (fooienpot)

€ 250,36

Spaar

€ 13.752,64

Bestemmingsdonatie

€ 762,24

€ 0,00

Bestemmingssubsidie

€ 10.514,61

Penningmeester
Resultaat

2.5

bedrag

€ 24,15

Resultaat fooienpot

2.4

€ 8.484,76

€ 4.015,24

Resultaat bestemmingssubsidie

2.3

bedrag

€ 15.348,92

Resultaat

bedrag

€ 15.348,92

Toelichting op de jaarrekening
Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening.

2.5.1

Exploitatierekening
Als non-profit-organisatie hopen we elk jaar weer op een winst- en verliesrekening
exploitatie die (uiteraard) een beetje in de plus eindigt, maar vooral niet al te veel in
de plus. Want dat betekent dat we ons in- en uitgavenpatroon uitmuntend op elkaar
hebben afgestemd.
2017 sluiten we af met een krappe 9 tientjes in de plus. En dat op een volume van ca.
EUR 5.000,- aan in- en uitgaven. Een veel mooiere winst- en verliesrekening dan dit
bestaat bijna niet! Dit resultaat laat wederom zien dat het financieel beleid van
vereniging Speeltuin de Bras gezond is, houdbaar is en top is!
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De gezondheid én betrouwbaarheid van ons financieel beleid zien we ook terug in de
vergelijking tussen de begroting in het jaarplan 2017 en de jaarrekening in dit
jaarverslag:
▪ Het verschil tussen uitgaven en inkomsten voor de activiteiten hadden we begroot
op EUR 250,-. De jaarrekening laat een verschil van EUR 300,- zien. Ietsje meer,
maar binnen de marges.
▪ Volgens de begroting hoopten we een winstmarge van EUR 800,- op het buffet te
behalen. Dat is ca. EUR 850,- geworden (waarmee we meteen de extra EUR 50,uitgaven op de activiteiten hebben weggepoetst 😊)
▪ De zaterdagverhuur... oké, die mogen we in een volgende begroting wat bij gaan
stellen. We hadden aan inkomsten een dikke EUR 1.000,- begroot, uiteindelijk is dit
een krappe EUR 2.000,- geworden! Dat klinkt alsof we flink hebben verdiend, maar
dat verdient wel een kanttekening: een deel van de inkomsten van de
zaterdagverhuur hadden we namelijk begroot in de contributie-inkomsten, zie het
volgende punt.
▪ Een begrote contributie-inkomst van ca. EUR 1.000,- en een resultaat van ca. EUR
500,- minder... dat klinkt niet goed. Maar de volgende toelichting legt het uit.
Ons ledenbeleid en verhuurbeleid waren voorheen enigszins verweven: een
huurder werd automatisch voor het resterende deel van het jaar lid van de
speeltuin tot wederopzegging. De meerkosten voor de huur ten opzichte van leden
die de speeltuin huurden, waren gelijk aan de contributie: EUR 15,-. Administratief
gaf dit veel gedoe, omdat de huurders dus verplicht lid werden (=administratie) en
het leeuwendeel direct aangaf geen lid te willen blijven (=opnieuw administratie).
Zodoende heeft het bestuur begin 2017 ervoor gekozen om verhuur en leden los
te koppelen van elkaar. Aan niet-leden vragen we nog steeds een meerprijs van
EUR 15,-, alleen worden deze inkomsten nu niet meer geboekt op de post
"contributie", maar op de post "verhuur".
Onze conclusie: we maken de ruimte om onszelf volgend jaar qua financieel beleid te
verbeteren wel heel erg klein... maar we gaan ons best doen!

2.5.2

Subsidieverantwoording
Een instrument dat we enkele jaren geleden hebben ontwikkeld om onze uitgaven ten
aanzien van groot onderhoud en vervanging goed in de smiezen te houden, is ons
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meerjaren-onderhoudsprogramma. Dit programma strekt momenteel uit tot ver in de
derde decennia van deze eeuw (2020-2030) en is zo gedetailleerd dat we exact weten
wat we de komende 10-15 jaar moeten uitgeven aan onderhoud en vervanging van
de speeltoestellen om onze speeltuin qua speelwaarde, maar nog belangrijker qua
veiligheid, op niveau te houden dan wel op hoger niveau te brengen in vergelijking
met de dag van vandaag.
Ons onderhoudsprogramma "leeft": elk jaar stellen we het bij om aan te sluiten bij
(Europese) regelgeving (veiligheid) en prijsniveaus van toestellenleveranciers (alleen
gerenommeerde leveranciers komen bij ons over de vloer!)
Ons onderhoudsprogramma wordt bekostigd vanuit de prestatiesubsidie van
gemeente Delft. Serieus geld - de afgelopen jaren EUR 12.500,- per jaar - dus ook een
serieuze verantwoording naar de gemeente.
In het jaarplan 2017 hadden we begroot EUR 8.375,- uit te geven aan vervanging en
groot onderhoud. Dit betrof m.n. de vervanging van het duikelrek, de verenwip en de
banken. Met een aantal kuub schoon valzand, een nieuwe professionele grasmaaier
(zeer nodig!) en wat extra tuinaarde hebben we uiteindelijk EUR 8.485,- uitgegeven.
Een pietsie meer, maar de gasmaaier die we niet hadden voorzien in onze begroting
is wel een hele fijne aanwinst voor het groenonderhoud van de speeltuin.

Lange termijn
Onderstaande

grafiek

geeft

het

verwachte

resultaat

weer

van

onze

langetermijnbegroting van het onderhoudsprogramma.
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Ons financieel langetermijnbeleid

is erop geënt om in 2023 voldoende

bestemmingsreserve te hebben om de vervanging van de klimtoren te kunnen
bekostigen. Volgens bovenstaande 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 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.
Ga we nu al hierover kniezen? Natuurlijk niet! 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 te verlengen, dan hebben we meer tijd om de bestemmingsreserve op te
laten bouwen tot het benodigde bedrag voor de vervanging van de klimtoren.

2.5.3

Fooienpot
Een nieuwe post in ons financieel jaarplaatje is de fooienpot. Elk jaar hebben we op
de jaarrekening een kasoverschot. Dat zijn euro's die we hebben, maar waarvan we
niet kunnen verklaren waarom we ze hebben. Tot aan vorig jaar kon onze
penningmeester er de laatste nachten van het jaar niet van slapen: de boekhouding
klopte dus niet, was zijn persoonlijke conclusie. En voor een penningmeester staat dat
gelijk aan vloeken in de kerk.
Totdat we in 2017 een verklaring vonden voor dit "mysterie": de fooien! Er wordt EUR
2,50 afgerekend en aangeslagen, de bezoeker geeft EUR 3,- en zegt "laat de rest maar
zitten", de EUR 2,50 gaat de boeken in, maar de EUR 3,- gaat in de kas. Kortom, een
kasoverschot zonder administratie. Een simpel fenomeen, maar hoe ga je er mee om?
In 2017 heeft het bestuur hierop 2 besluiten genomen:
▪ het teveel in de kas aan het eind van het boekjaar beschouwen we als fooi en
stoppen we in de fooienpot;
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▪ de fooienpot heeft primair als doel om attenties voor de organisatie (vrijwilligers,
commissies, bestuur) te bekostigen.
In 2017 hadden we meteen een prachtige bestemming voor de fooienpot: Margo,
onze toezichthouder (op wie elke speeltuin in Nederland jaloers mag zijn omdat ze
onze speeltuin al meer dan 20 jaar fantastisch bestiert!), vierde haar 20e jubileum als
toezichthouder van Speeltuin de Bras. De overige bestuursleden waren het er snel en
unaniem over eens: Margo verdiende met recht een etentje, voor haar en haar gezin,
om dank uit te spreken voor 20-jaar-lang al haar goede zorgen voor de speeltuin!

2.5.4

Balans
De balans geeft de inhoud van onze portemonnee aan het eind van 2017 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.
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 2017, 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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