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Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk 

Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, 

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: info@speeltuindebras.nl 

Facebook: facebook.com/speeltuindebras 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

DAGELIJKS BESTUUR Gosia Zertka 

 Margo van de Merwe 

 Juan Zondervan 

Speeltuin de Bras 

Algemene ledenvergadering 

Verslag van de algemene ledenvergadering 

Datum: woensdag 25 september 2019 

Tijdstip: 19:30-21:00 

Locatie: Speeltuin de Bras 

Aanwezig 

Dagelijks bestuur: Juan Zondervan (voorzitter van de vergadering) 

 Margo van de Merwe 

 Gosia Zertka 

Leden: geen 

1. Opening 

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

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Goedkeuring notulen ALV 2018 

De notulen van de alv 2018 worden doorgenomen en unaniem goedgekeurd. 

4. Sociaal jaarverslag 2018 

Een aantal onderwerpen die in het sociaal jaarverslag zijn opgetekend, worden benoemd 

en toegelicht: 

Bestuur: Het Dagelijks Bestuur (DB), gevormd door Margo, Gosia en Juan, draaide in 

2018 helemaal top! En ook in 2019 tot aan het moment van de ALV. Het DB 

heeft de ambitie uitgesproken om met z’n drieën ook in 2020 het DB te 

vormen. 

Financieel: Ons financieel beleid is al enkele jaren meer dan gezond. 2018 is hier geen 

uitzondering op: 

▪ Ons eigen vermogen (exploitatie) heeft meer dan voldoende reserve. 

▪ We hebben wat tegenvallers gehad in de noodzakelijke 

onderhoudsactiviteiten, maar financieel gezien - bekostigd vanuit de 

prestatiesubisidie - vielen ze binnen de marge. 

Integriteit: In de speeltuin gaan de medewerkers en de vrijwilligers met een kwetsbare 

groep om: kinderen. Om te borgen dat deze omgang uiterst integer wordt 

uitgevoerd, heeft de speeltuin hierop beleid ontwikkeld. Alle medewerkers 

en vrijwilligers dienen zich te conformeren aan onze gedragscode. Deze 

gedragscode is door onze bezoekers in te zien op onze site. Daarnaast 

is/wordt voor de medewerkers en vrijwilligers een VOG aangevraagd. 

  

https://maps.google.nl/maps?q=52.024868,+4.355349&num=1&t=h&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=52.024917,4.355443&spn=0.000896,0.002642&z=19&iwloc=A
http://speeltuindebras.nl/
mailto:info@speeltuindebras.nl
https://www.facebook.com/speeltuindebras
mailto:gosia@speeltuindebras.nl
mailto:margo@speeltuindebras.nl
mailto:juan@speeltuindebras.nl
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Algemene ledenvergadering 

Privacy: In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

heeft de speeltuin beleid voor privacy ontwikkeld en dit vastgelegd in een 

aantal documenten. 

5. Financieel jaarverslag 2018 met bevindingen van de kascommissie 

Het financieel jaarverslag wordt op een aantal punten toegelicht: 

▪ We houden er elk jaar rekening mee dat we in de (nabije) toekomst mogelijk moeten 

dealen met financiële tegenslagen. Daarom proberen we ieder jaar ons “eigen-

vermogen-spaarpotje” hiervoor aan te vullen. Ook in 2018 is dat gelukt, we hebben 

bijna EUR 700-, kunnen bijschrijven aan ons eigen vermogen. 

▪ Het groot onderhoud begroten we steeds beter. We hadden in 2017 voor 2018 

begroot zo’n EUR 12.500,- uit te geven aan groot onderhoud. In 2018 moesten we dit 

bijstellen vanwege onvoorziene zaken: 

• een afgekeurde wip (+EUR 1.750,-) 

• een noodzakelijke vervanging van een onderdeel van de klimtoren (+EUR 750,-) 

▪ Zodoende hebben we in 2018 EUR 2.500,- meer moeten uitgeven dan begroot aan 

groot onderhoud. 

▪ Gosia L. en Tom H. , die dit jaar de kascommissie vormden, hebben de boekhouding 

van 2018 grondig doorgenomen en geconcludeerd dat deze klopt. Op het advies van 

de kascommissie is het bestuur gedechargeerd van zijn financieel beleid in 2018. 

6. Bijgestelde begroting 2019 

De exploitatiebegroting 2019 is bijgesteld n.a.v. het halfjaarlijks inzicht. De verwachte 

winst- en verliesrekening exploitatie laat een mooier resultaat van EUR 550,- dan de 

eerder begrote EUR 400,- zien. 

De exploitatiebegroting 2019 is eveneens bijgesteld n.a.v. het halfjaarlijks inzicht. Onze in 

2018 begrote groot-onderhoud-kosten (begroot: EUR 8.450,-; werkelijk: EUR 8.437,-) 

klopte als een bus! Echter, door een onvoorziene reparatie van onze grasmaaier én een 

slotvervanging na een inbraakpoging in ons beheerdershuisje hebben we de begroting 

bij moeten stellen naar EUR 9.250,-. 

7. Begroting 2020 en benoeming kascommissie 2019 

De begroting 2020 is gebaseerd op het financieel beleid van 2019. Het verwachte 

exploitatieresultaat is prima, zo’n EUR 200,-. Dit (niet al te hoge bedrag) is met name 

prima omdat we weer een flink Feest (zoals Summer Bras Party in 2018) zullen 

organiseren en daar de knip voor gaan trekken! 

Helaas zijn er geen leden - anders dan bestuursleden - aanwezig bij de alv om te vragen 

om deel te nemen aan de kascommissie 2019. De leden zullen op een later moment via 

de reguliere communicatiekanalen worden benaderd om zich aan te melden voor de 

kascommissie 2019. 
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Algemene ledenvergadering 

8. Bestuur 2019/2020 

Het bestuur voor seizoen 2018/2019 wordt pro forma voorgesteld. Bij stemming van de 

alv in 2017 zijn het huidige Dagelijks Bestuur bestaande uit Gosia Zertka, Margo van de 

Merwe en Juan Zondervan verkozen om hun rol tot aan de alv van 2020 uit te voeren. 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen/opmerkingen in de rondvraag. 

10. Sluiting 

Juan bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de alv en sluit rond 20:00 

de vergadering. 

Delft, 27 september 2019 

 

   

 

Juan Zondervan Margo van de Merwe Gosia Zertka 
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Bijlage “Verslag kascommissie op jaarrekening 2018” 
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Algemene ledenvergadering 

Bijlage “Begroting 2019 & 2020” 

 

 

Exploitatie
Begroting 2019 Voorlopig resultaat 2019 Begroting 2020

vanuit jaarplan 2019 vanuit inzicht september 2019 wordt oktober 2019 definitief

Baten bedrag Baten bedrag Baten bedrag toelichting

Contributie € 750,00 Contributie € 650,00 Contributie € 732,50 Ledenaantal: 50

Winst buffet € 900,00 Winst buffet € 800,00 Winst buffet € 800,00 Omzet/winst gelijk aan 2019

Zaterdagverhuur € 1.875,00 Zaterdagverhuur € 1.975,00 Activiteiten € 600,00 Entrée & food stand

Activiteiten € 0,00 Activiteiten € 125,00 Zaterdagverhuur € 1.705,00 21 zaterdagen, 1/4 lid (€65,-), 3/4 niet-lid (€80,-), 50% uur-verlenging (€10,-)

Saldo € 3.525,00 Saldo € 3.550,00 Saldo € 3.837,50

Lasten bedrag Lasten bedrag Lasten bedrag toelichting

Organisatie € 725,00 Organisatie € 900,00 Organisatie € 750,00 NUSO lidmaatschap, verzekeringspremies en webhost

Huisvesting € 1.800,00 Huisvesting € 1.750,00 Huisvesting € 1.800,00 Gemeentebelasting en nutsvoorzieningen

Activiteiten € 300,00 Activiteiten € 350,00 Activiteiten € 800,00 Inkoop incl. huur extraspeeltoestelen

Vrijwilligers € 300,00 Vrijwilligers € 0,00 Vrijwilligers € 300,00 Vrijwilligersattentie

Verhuurfaciliteiten

Saldo € 3.125,00 Saldo € 3.000,00 Saldo € 3.650,00

Resultaat bedrag Resultaat bedrag Resultaat bedrag

Batig saldo € 400,00 Batig saldo € 550,00 Batig saldo € 187,50

Vervanging en onderhoud
Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2020

vanuit jaarplan 2019 vanuit inzicht september 2019

Baten bedrag Baten bedrag Baten bedrag

Susidie gemeente € 12.500,00 Susidie gemeente € 12.500,00 Susidie gemeente € 12.500,00

Saldo ######## Saldo ######## Saldo ########

Lasten bedrag Lasten bedrag Lasten bedrag

Onderhoudsprogramma 2019 (incl. EHBO) € 8.450,00 Onderhoudsprogramma 2019 (incl. EHBO) € 9.250,00 Onderhoudsprogramma 2020 (incl. intensieve groenvoorziening & EHBO)€ 3.900,00

Saldo € 8.450,00 Saldo € 9.250,00 Saldo € 3.900,00

Resultaat bedrag Resultaat bedrag Resultaat bedrag

Batig saldo € 4.050,00 Batig saldo € 3.250,00 Batig saldo € 8.600,00
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