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Voorwoord 

 

Het opstellen van dit Jaarverslag geeft mij een dubbel gevoel. Enerzijds blik ik terug op 

een zeer succesvol 2019, anderzijds schrijf ik dit Jaarverslag tijdens de Corona-crisis. 

Alles wat zo ongelooflijk goed ging in 2019, dat zullen we in 2020 nauwelijks tot niet 

meemaken. Onze inkomsten – noodzakelijk voor het bestieren van de speeltuin – zijn 

zo wat tot nul gereduceerd, onze activiteiten hebben we bijna volledig moeten 

annuleren en het is hoogst onzeker – en dat is echt een zware dobber voor ons – of 

Halloween 2020 plaats zal kunnen vinden. Daarbovenop hadden we gepland om in 

mei/juni een groots feest te organiseren, vergelijkbaar met én zelfs nog beter dan 

Summer Bras Party in 2018. Gaat niet gebeuren, helaas. 

We kunnen treuren om de hedendaagse situatie en daarin blijven hangen. Maar we 

kunnen er ook voor kiezen om niet te treuren en vooruit te kijken naar de betere tijden 

die voor ons liggen. En daar kiezen wij als Vereniging Speeltuin de Bras voor! 

We zingen deze ellende uit, we doen wat in fases kan en mag én richten ons op het licht 

aan het eind van deze donkere tunnel. 

2019 was een goed jaar voor de speeltuin. 2020 slaan we over. 2021… dan gaan we echt 

knallen, we hebben dan wat in te halen! 

#blijfveilig #blijfgezond 

Juan Zondervan 

Bestuurslid Vereniging Speeltuin de Bras 
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1 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. We hebben een aantal onderwerpen in dit jaarverslag uitgelicht, aan de hand 

waarvan het jaar 2019 nog eens langs gaan. 

1.1 Bestuur 

Het bestuur werd in 2019 gevormd door: 

 naam werkvlak 

Dagelijks bestuur Margo van de Merwe  Exploitatie, Verhuur, Activiteiten 

 Gosia Zertka Leden, Social media, Communicatie, Vrijwilligers 

 Juan Zondervan Financiën, Gemeentezaken, Eindverantwoording 

1.2 Financieel beleid 

Onze winst- en verliesrekeningen Exploitatie en Bestemmingssubsidie zijn in 2019 

prima geweest. Her en der liepen we wat uit de pas (toegelicht in de jaarrekening), 

maar onder de streep is het resultaat tiptop in orde. Uiteraard zijn we kritisch op 

onszelf genoeg om verbeterpunten te vinden en die hebben we ook zeker gevonden. 

Deze zijn toegelicht in het jaarrekening-gedeelte van dit jaarverslag en daar gaan we 

zeker mee aan de slag. 

1.2.1 Buffet 

Qua buffetbeleid maakten we in 2019 de Hollandse Ondernemingsgeest niet waar: 

onze winstmarge liep fors achter op het resultaat van 2018, een resultaat dat we graag 

wilden behouden. 2018: 68% marge; 2019: 50%. 

Het verschil tussen onze inkoop en verkoop hebben we in 2019 duidelijk niet goed op 

elkaar afgestemd, want 50% marge is erg karig. Voor de toekomst streven we naar 

een marge van 75%, zoals toegelicht in onze jaarrekening. 
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1.2.2 PIN… eindelijk! 

Het heeft een jaartje of 19 geduurd, maar speeltuin de Bras was er in 2019 eindelijk 

klaar voor om de 21ste eeuw in te stappen: de buffetaankopen betalen met PIN! Onze 

bezoekers waren in het begin nog erg voorzichtig, waardoor we ons afvroegen of dit 

wel een succes zou worden. Maar naarmate de weken verstreken, werd betaling via 

PIN steeds meer geaccepteerd en steeds fijner en gemakkelijker gevonden. 

De keerzijde van de medaille: de fooien die we voorheen ruimschoots in cash 

ontvingen, zijn behoorlijk teruggelopen. Elk voordeel heb ze nadeel!  

1.2.3 Contributiebetaling 

Naast betaling van buffetaankopen via PIN maakte de speeltuin nóg een revolutie 

mee: betaling van de contributie via iDeal! Hoe vet is dat!? Met een paar simpele 

klikken op de site van de speeltuin kunnen bestaande of nieuwe leden die vanuit hun 

goede hart de speeltuin willen steunen, de contributiebetaling binnen een minuut 

regelen. Fijn voor de speeltuin, gemak voor de leden! Win-win! 

1.3 Activiteiten 

Om het jaar organiseert de vereniging een grootse activiteit, bv. Summer Bras Party 

in 2018. In 2019 deden we het rustig aan. Uiteraard hadden we de maandactiviteiten 

en natuurlijk... Halloween. Elk jaar weer een succes, maar Halloween 2019 was echt… 

over-the-top, best-ever, met geen pen te beschrijven! 

1.3.1 Maandactiviteiten 

Een vaste prik in ons activiteitenprogramma zijn de maandelijkse woensdag-

middagactiviteiten. Voorjaarsknutselen in maart, Vaderdagknutselen in juni en 

Halloweenknutselen in oktober zijn enkele voorbeelden van de activiteiten die we in 

2019 hebben georganiseerd. Uiteindelijk hebben we 11 activiteiten in 2019 gehouden. 

Zoals elk jaar kondigden we op onze Facebook-pagina de activiteiten aan en plaatsten 

we foto’s van de activiteitenmiddag. 

https://www.facebook.com/speeltuindebras
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1.3.2 Halloween 

Halloween op 31 oktober is echt wel een dingetje voor speeltuin de Bras. Al meerdere 

jaren is het een supergroot succes en elk jaar stelt onze Halloweencommissie zich ten 

doel om het nog grootser te maken dan het jaar ervoor. Na een waanzinnig Halloween 

in 2018 waren we een beetje bang dat de top was bereikt… 

Maar… in de lente van 2019 kregen we via-via de mogelijkheid om voor een prikkie 

een enorme lading aan Halloweenspullen van een organisatie over te nemen: twee 

kisten van elk 2 kuub, vol met spullen! Versiering, kleding, poppen, een doodskist en 

zelfs een professionele rookmachine. Nadat de deal was gesloten was de 

Halloweencommissie zo blij als een kind! 

De Halloween-makeover van de speeltuin overtrof alle voorgaande jaren. De in 2018 

geïntroduceerde “spooktunnel” werd in 2019 uitgebouwd tot een heus ”spookHUIS”. 

De huizen in de Indische buurt waar we langs gingen voor de traditionele “trick-or-

treat” waren nog griezeliger uitgevoerd dan voorgaande edities. En het belangrijkste… 

de kinderen, maar ook de volwassenen, waren laaiend enthousiast! 

1.4 Speeltoestellen  

Conform ons Jaarplan 2019 dat we in het najaar van 2018 schreven, hebben we in 

2019 de volgende zaken vanuit ons meerjarenonderhoudsprogramma aangepakt: 

▪ vervanging duo-schommel; 

▪ vervanging peuterschommel; 

Het strikt volgen van ons meerjarenonderhoudsprogramma bleek eens te meer een 

betrouwbare kompas te zijn om ook in 2019 de attractiviteit van de speeltuin én – nog 

belangrijker – de veiligheid in de speeltuin op een hoog niveau te houden. 

1.5 Rookvrije speeltuin 

We waren misschien een beetje laat, maar beter laat dan nooit: in 2019 hebben we 

besloten dat we streven naar een rookvrije speeltuin. Dit deden we in twee fases: 

Fase 1. Middels een bord “Gelieve niet te roken” de rokers erop wijzen dat we liever 

niet willen dat er wordt gerookt in de speeltuin. Bezoekers die toch een 

sigaret opstaken, werden hierop aangesproken en gewezen op ons beleid. 
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Fase 2. Middels een bord “Verboden te roken” de rokers erop wijzen dat we 

verbieden dat er wordt gerookt in de speeltuin. Bezoekers die toch (per 

ongeluk) een sigaret opstaken, werden hierop aangesproken en de keuze 

gesteld: of je dooft je sigaret, of je verlaat de speeltuin. 

Gezien het feit dat we sinds het najaar van 2019 niemand meer hebben moeten 

aanspreken over ons rookvrij-beleid kunnen we stellen dat onze stapsgewijze aanpak 

succesvol is geweest en ons rookvrij-beleid volledig is doorgedrongen bij onze 

bezoekers. 

1.6 Beheerdershok 

Eind 2019 hadden we een flinke klus te klaren. Het beheerdershok was aardig op weg 

om in verval te raken en moest daarom flink worden opgeknapt. Zowel buiten als 

binnen. De werkzaamheden aan de buitenkant waren dusdanig van aard, dat we 

genoodzaakt waren de speeltuin vanaf half november tot en met het einde van 2019 

gesloten te houden. 

Maar… het resultaat telt! Het beheerdershok is helemaal opgeknapt en kan er weer 

even mee door. 

 

  



Speeltuin de Bras Jaarverslag 2019 

 9/18 

2 Jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt in meerdere delen: 

▪ De winst- en verliesrekening exploitatie. Wat is er ten aanzien van de exploitatie 

in 2019 aan gelden binnengekomen en wat is er in het boekjaar besteed? 

▪ De winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie. Zijn de subsidiegelden die 

we in 2019 ontvingen, besteed aan waar ze voor bedoeld waren? 

▪ De winst- en verliesrekening fooienpot. Dit betreft de financiële verantwoording 

van de fooien die we in 2019 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 2019? 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  Uitgaven bedrag 

Activiteiten (verkoop) € 220,70  Activiteiten (inkoop) € 347,56 

Buffet (verkoop) € 1.796,56  Buffet (inkoop) € 1.200,48 

Contributie € 651,04  Huisvesting € 1.760,46 

Huisvesting € 161,46  Onderhoud (klein) € 555,75 

Rente € 5,39  Organisatie € 909,73 

Verhuur € 2.155,00  Verhuur € 100,00 

Saldo € 4.990,15  Saldo € 4.873,98 

Resultaat eigen vermogen € 116,17     
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2.2 Winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

Toegekende subsidie 2019 € 12.500,00  Groot onderhoud € 9.312,78 

Onderhoud (groot) € 287,45  EHBO € 200,00 

Saldo € 12.787,45  Saldo € 9.512,78 

Resultaat bestemmingssubsidie  € 3.274,67  

2.3 Winst- en verliesrekening fooienpot 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

In de fooienpot € 41,76  Uit de fooienpot € 0,00 

Resultaat fooienpot  € 41,76  

2.4 Balans 

Activa bedrag 
 

Passiva bedrag 

Kas € 51,80 
 

Eigen vermogen (exploitatie) € 4.634,70 

Bank € 788,73 
 

Eigen vermogen (fooienpot) € 148,41 

Spaar € 15.271,49 
 

Bestemmingsdonatie € 762,24 

Penningmeester € 641,90 
 

Bestemmingssubsidie € 11.208,57 

Resultaat € 16.753,92 
 

Resultaat € 16.753,92 

2.5 Toelichting op de jaarrekening 

De financiële transacties in onze vereniging zijn onderverdeeld in drie rubrieken: 

▪ Exploitatie (zie par. 2.5.1) 

▪ Bestemmingssubsidie (zie par. 2.5.2) 

▪ Fooienpot (zie par. 2.5.3) 

Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening. 

2.5.1 Exploitatierekening 

Als non-profit-organisatie sturen we elk jaar op een winst- en verliesrekening 

exploitatie die 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. 
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Het jaar 2019 hebben we met iets meer dan EUR 100,- in de plus afgesloten. Met een 

transactievolume van ca. EUR 5.000,- aan in- en uitgaven is dat een fantastisch 

resultaat. Wederom wordt aangetoond dat het financiële beleid van vereniging 

Speeltuin de Bras gezond en houdbaar is. 

Om onszelf continu te verbeteren, vergelijken we elk jaarverslag met het jaarplan dat 

we het jaar ervoor hebben opgesteld. Wanneer we de jaarrekening in dit jaarverslag 

naast de begroting in het jaarplan 2019 leggen, vallen de volgende zaken op: 

▪ We hebben ca. EUR 600,- winst gemaakt op onze Buffetverkoop. We hebben voor 

ca. EUR 1.200,- ingekocht en voor ca. EUR 1.800,- verkocht. De winstmarge komt 

daarmee op ca. 50%. 

In het jaarplan 2019 hadden we begroot EUR 900,- winst op het buffet te maken. 

We hebben dus een financieel steekje laten vallen. Dit heeft twee oorzaken: 

• We hebben minder volume omgezet dan we hadden begroot. Of om het simpel 

te zeggen in een voorbeeld: we hadden verwacht 2000 snoepjes te verkopen, 

maar dat zijn er slechts 1500 geweest. 

De vraag naar ons buffet hebben we dus niet goed ingeschat. Mogelijk kunnen 

we in de toekomst ons aanbod van het buffet wat aantrekkelijker maken om de 

vraag wat op te krikken. 

• De genoemde behaalde winstmarge van 50% is aan de karige kant. Om onze 

financiële huishouding gezond te houden, moeten we toe naar een winstmarge 

van 75%. In “vereniging”-land is dit zeer laag, een winstmarge van 150% - 200% 

is veel gebruikelijker. Maar zo staat Speeltuin de Bras niet in de wedstrijd, wij 

vragen aan onze leden en bezoekers wat we nodig hebben om onze vereniging 

te kunnen laten draaien. 

Door kritischer te kijken naar onze inkoopkosten en daar onze verkoopprijzen 

op af te stemmen, kunnen we in de toekomst beter sturen op het behalen van 

de 75%-winstmarge. 

▪ Inzake de Contributie-inkomsten missen we tussen hetgeen begroot in het jaarplan 

2019 en het resultaat in dit jaarverslag 6 leden. We hadden voor 2019 gerekend op 

50 leden, echter we hebben een totaal van 44 leden weten vast te houden/te 

werven. Financieel gezien is het verschil tussen begroting en resultaat ca. EUR 100,- 

https://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2018/09/Jaarplan-2019.pdf
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Voor de toekomst mikken we via actieve ledenwerving nog steeds op een stabiel 

ledenaantal van 50. 

▪ De Zaterdagverhuur heeft ons flink meer opgeleverd dan begroot. De oorzaak 

hiervan is dat we de zaterdagverhuur in de begroting altijd voorzichtig inschatten, 

omdat het weer in Nederland van grote invloed is op de zaterdagverhuur. Een natte 

zomer bijvoorbeeld leidt tot veel afmeldingen. Maar 2019 was weer-technisch 

gezien een topjaar! Het extra resultaat van EUR 500,- ten opzichte van de begroting 

was dan ook extraatje waar we blij van werden. 

▪ Naast het Groot Onderhoud zoals de vervanging of opknapping van de 

speeltoestellen, die we financieren vanuit de Bestemmingssubsidie, hebben we ook 

een post Klein Onderhoud. Denk hierbij aan schoonmaakspullen, een potje verf of 

een nieuw slot voor het hek. Klein Onderhoud financieren we vanuit de Exploitatie-

portemonnee. 

In de begroting in de jaarplannen is deze post niet apart benoemd. Maar gezien 

de kosten die we in 2019 hebben moeten maken – een dikke EUR 500,-! –, moeten 

we hier lering uit trekken voor de toekomstige jaarplannen: dit is een serieuze post 

die we zullen moeten opnemen in de begroting. 

▪ In de post Organisatie zitten we ten opzichte van de begroting er een beetje naast, 

we hebben ca. EUR 150,- meer uitgegeven. De oorzaak hiervan is onder andere dat 

we in 2019 besloten om de mogelijkheid tot PIN-betaling in te voeren. De kosten 

hiervoor hadden we in het jaarplan 2019 niet begroot, simpelweg omdat we tijdens 

de totstandkoming van het jaarplan 2019 nog geen idee hadden dát we ze zouden 

overgaan tot de mogelijkheid van PIN-betaling. 

▪ In onze begroting van 2019 gingen we ervan uit dat ons Activiteitenprogramma 

voor 2019 EUR 300,- zou kosten (=verschil tussen uitgaven en inkomsten). Echter, 

onze Halloween-viering was zo’n groot succes dat we meer inkomsten wisten te 

genereren en we de “negatieve” balans wisten te beperken tot EUR 125,-. 

Al met al hebben we voor wat betreft de financiële kant van onze exploitatie een prima 

jaar gedraaid. Er zijn zeker verbeterpunten aan te wijzen, zoals hierboven benoemd, 

en gelukkig maar: anders wordt het besturen van onze vereniging maar een saaie boel 

     . 
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2.5.2 Subsidieverantwoording 

Elk jaar dienen we als onderdeel van ons jaarplan een subsidieaanvraag bij Gemeente 

Delft in om het groot onderhoud en vervanging van én de speeltoestellen én het groot 

onderhoudsmaterieel conform ons meerjarenonderhoudsprogramma uit te voeren. 

Dit programma strekt momenteel uit tot ver in de derde decennia van deze eeuw 

(2020-2030) en is zo gedetailleerd dat we nagenoeg exact weten wat we de komende 

10 jaar moeten uitgeven aan onderhoud en vervanging 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!). 

In het jaarplan 2019 was het onderhoudsprogramma als volgt begroot: 

omschrijving geschatte kosten 

Zandbakzand verversen (7m3)  € 250,- 

Duo schommel groot vervangen € 3.025,- 

Peuterschommel vervangen € 4.475,- 

Onderhoud algemeen (incl. EHBO) € 700,- 

Bestemmingsreserve € 4.050,00 

Totaal prestatiesubsidie-aanvraag € 12.500,00 

De werkelijke besteding van de prestatiesubsidie in 2019 is als volgt geweest: 

omschrijving geschatte kosten 

Duo schommel/Peuterschommel € 5.925,- 

Vervanging diverse onderdelen n.a.v. inspectie 

• Klimplaat & vloerdeel Klimtoren 

• Voetensteunen Multipondo 

• Pendelzitjes + kettingen Kruiswaag 

€ 2.313,- 

Onderhoud algemeen (incl. EHBO) 

• EHBO 

• Reparatie grasmaaier 2x 

€ 987,- 

Bestemmingsreserve € 3.275,- 

Totaal € 12.500,00 
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Bovenstaande tabellen laten het volgende zien: 

▪ De vervanging van de Duo schommel en de Peuterschommel waren iets te ruim 

begroot: EUR 7.500,-begroting tegen ca. EUR 6.000,- aanschaf. De reden hiervoor 

is dat we ten tijde van het opstellen van het jaarplan en daarmee het 

onderhoudsprogramma de catalogi van diverse speeltoestellenleveranciers van dat 

jaar (2018) nagaan en een voorlopige keuze maken voor een speeltoestel. In het 

jaar van aanschaf (2019) hebben we intussen weer nieuwe catalogi ontvangen, die 

we opnieuw nagaan en hierop (mogelijk) onze keuze aanpassen. Kortom, 

begroting en realiteit zullen bijna nooit volledig met elkaar in de pas lopen. We 

proberen wel zoveel als mogelijk de begroting te volgen, aangezien de begroting 

de onderlegger is van de toekenning van de prestatiesubsidie. 

▪ Gemeente Delft voert jaarlijks een inspectie van de speeltoestellen bij ons uit in het 

kader van veiligheid. Het ene jaar is alles tiptop in orde, maar er zitten jaren tussen 

dat er broodnodig een aantal onderdelen vervangen dienen te worden om: 

• het speeltoestel niet meteen te hoeven afschrijven (levensduurverlengend 

onderhoud) en 

• te blijven voldoen aan de geldende veiligheidsstandaarden.  

De uitkomst van een inspectie die nog niet is uitgevoerd, is onmogelijk te begroten. 

Zodoende is deze niet terug te vinden in het jaarplan. De tabel van de werkelijke 

besteding hierboven laat zien dat het een aardige kostenpost kan zijn, voor 2019 

ca. EUR 2.300,-. De lering die we hieruit te trekken, is dat we in toekomstige 

begrotingen hier rekening mee moeten houden en we er een geschatte post voor 

moeten opnemen. Het bestuur zal zich er over buigen hoe groot deze post zou 

moeten zijn, naar verwachting zal het in de orde van EUR 1.000,- op jaarbasis zijn. 

▪ In de jaarplannen voeren we een post Onderhoud Algemeen op. Dit is een post om 

de kosten voor zaken die we nu niet kunnen bedenken, maar mogelijk wel gaan 

optreden, te dekken. In 2019 hadden we zo’n tegenvaller: tot 2x toe raakte de 

grasmaaimachine defect en de reparaties bedroegen gezamenlijk een kleine 

EUR 800,-. Het resterende deel van EUR 200,- in deze post gaven we uit aan het 

voorzien/herhalen van de EHBO-opleiding voor onze zondagsvrijwilligers. 

Tot slot, in de tabel in paragraaf 2.2 zien we nog een “vreemd” inkomstenbedrag ter 

hoogte van EUR 287,45 die toegewezen is aan de post Onderhoud (groot). Deze post 
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is als volgt te verklaren: In de zomer van 2019 heeft er een inbraakpoging in ons 

beheerdershuisje plaatsgevonden. Nu valt er weinig bij ons te halen, maar blijkbaar 

dachten een of meerdere sujetten daar anders over. Afijn, de inbraak is niet geslaagd, 

de daders zijn niet binnengekomen, maar het slot op de deur was dusdanig 

geforceerd, dat er een slotenmaker en een nieuw slot aan te pas kwam. Kosten: 

EUR 287,45. Deze kosten hebben we voorgefinancierd en zijn verdisconteerd in de 

post Groot Onderhoud in de tabel in paragraaf 2.2. Aansluitend hebben we Gemeente 

Delft gevraagd of zij deze kosten op zich wilden nemen. Gemeente Delft heeft ons 

verzoek ingewilligd en het bedrag dat we reeds hadden betaald, overgemaakt naar 

onze rekening. Vandaar dat dit bedrag in de boeken staat. 

Lange termijn 

Onderstaande grafiek geeft het verwachte resultaat weer van onze 

langetermijnbegroting van het onderhoudsprogramma. 

 

Ons financiële langetermijnbeleid is erop geënt om in 2027 voldoende 

bestemmingsreserve te hebben om de vervanging van de klimtoren te kunnen 

bekostigen. Volgens bovenstaande grafiek zouden we begin 2027 een bedrag van 

zo'n EUR 65.000,- hebben opgebouwd. Daarbovenop komt de prestatiesubsidie 2027 

van (aangenomen) EUR 12.500,-. Volgens onze calculatie zal de vervanging van de 

klimtoren in 2027 zo’n EUR 75.000,- bedragen. Kortom, de financiële koers die we 

enkele jaren geleden hebben ingezet en waar we ieder jaar op sturen, lijkt ook voor 

de lange termijn een succes te worden. 
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2.5.3 Fooienpot 

De vrijwillige bijdragen door onze bezoekers aan de fooienpot had een stuk minder 

resultaat dan voorgaande jaren. De reden is eenvoudig: door de invoering van onze 

service van PIN-betaling ontvingen we minder fooien. Want als er bv. EUR 3,50 moest 

worden afgerekend en de bezoeker betaalde met 2 munten van EUR 2,-, dan hoorden 

we vaak: "ach, laat die 50 cent maar zitten". Met pinnen werkt dat mechanisme helaas 

niet. 

Onze fooienpot is ervoor bedoeld om onze vrijwilligers eens in de zoveel tijd in het 

zonnetje te zetten. Uiteraard houden we dit in de toekomst vast, want zonder 

vrijwilligers zijn we nergens. Mocht de fooienpot niet meer toereikend zijn om dit te 

doen, dan verhalen we de kosten op ons eigen vermogen. 

2.5.4 Balans 

De balans geeft de inhoud van onze portemonnee aan het eind van 2019 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 de 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 financiële beleid solide en gezond is. Voor 2019, maar ook voor 

de komende jaren. 

De balans van de bestemmingsgelden is een controle-instrument om de 

langetermijnbegroting voor ons meerjarenonderhoudsprogramma jaarlijks te kunnen 
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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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