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

Datum: woensdag 19 augustus 2020
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
Juan Zondervan

Leden:
1.

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 2019

De notulen van de ALV 2019 worden doorgenomen en unaniem goedgekeurd.
4. Sociaal jaarverslag 2019
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, ontpopte
zich in 2019 wederom als een hechte eenheid! En ook in 2020 tot aan het
moment van de ALV hebben ze “hun mannetje” gestaan. De Corona-crisis
en alle voortvloeiende maatregelen vergde extra inspanning van de
bestuursleden en dat hebben ze glansrijk doorstaan. Het DB heeft de
ambitie uitgesproken om met z’n drieën ook t/m 2023 het DB te vormen.

Financieel:

Ons financieel beleid is al jaren solide en dat geldt ook voor 2019. Elk jaar
plussen we een paar centen bij aan ons Eigen Vermogen, zodat we
crisissen kunnen doorstaan. De Corona-crisis in 2020 heeft ons definitief
getoond dat ons financiële beleid de juiste keuze is. De Corona-crisis
kunnen we op financieel vlak in 2020, 2021 en zelfs 2022 weerstaan.

Betaalgemak: De introductie van pinnen in de speeltuin voor buffetaankopen en het
lidmaatschap voldoen via iDeal heeft ons in 2019 flink wat credits
opgeleverd. Het was ook de hoogste tijd dat we dit gingen faciliteren. Met
name dank aan bestuurslid Gosia, die zich hier hard voor heeft gemaakt
en het meeste hieromtrent heeft geregeld.
Rookvrij:
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Het streven naar een rookvrije generatie… de vereniging is helemaal voor!
Maar… we zien de rokende volwassenen niet als paria’s, uiteindelijk is dat
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hun keuze. Zodoende hebben we in 2019 een verbod ingesteld op roken
in de speeltuin, maar tevens een rookput geïnstalleerd, net buiten de
hekken van de speeltuin (zodat de wijk niet wordt belast met de afval van
de peuken). De kinderen zijn hierdoor in de speeltuin “rook”-veilig en de
rokers hebben een gelegenheidsplek.
Noot van de toezichthouder: handhaving hierop is nauwelijks nodig.
Praktisch iedere rokende volwassene begrijpt dit beleid.
5. Financieel jaarverslag 2019 met bevindingen van de kascommissie
Het financieel jaarverslag wordt op een aantal punten toegelicht:
▪ Als non-profit-organisatie proberen we ieder jaar aan het eind van de rit een paar
centen over te houden, zodat we een buffer hebben in ons Eigen Vermogen in geval
van onvoorziene omstandigheden (zoals een Corona-crisis). 2019 sloten we af met
een plusje van ca. EUR 100,-. Prima resultaat.
▪ De kosten voor het groot onderhoud in 2019 wijkt ca. EUR 750,- in negatieve zin af
van de begroting in het Jaarplan 2019. In het Jaarverslag 2019 is dit uitgelegd.
▪ Gosia L. en Wieke vdS. , die dit jaar de kascommissie vormden, hebben de
boekhouding van 2019 grondig doorgenomen en geconcludeerd dat deze klopt. Op
advies van de kascommissie is het bestuur gedechargeerd van zijn financieel beleid in
2019.
6.

Bijgestelde begroting 2020

De exploitatiebegroting 2020 is bijgesteld n.a.v. het halfjaarlijks inzicht. Vanwege de
Corona-crisis is de begroting sterk naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat we
qua exploitatie ca. EUR 1.000,- in de min gaan. De bijlage “Begroting 2020 & 2021” laat
een bedrag van EUR 1.400,- zien. Echter, het uitgavebedrag van EUR 470,- dat is
toegerekend aan “Vrijwilligers” wordt omgeboekt naar een reservegeldpotje.
De onderhoudsbegroting 2020 is eveneens bijgesteld, maar dan aan de positieve kant.
We hebben vanuit de prestatiesubsidie iets meer gekregen en iets minder uitgegeven.
7.

Begroting 2021 en benoeming kascommissie 2020

▪ De begroting voor 2021 is i.v.m. de onzekerheid over het vervolg van de Corona-crisis
in twee scenario’s gemaakt: worst-case-scenario en best-case-scenario:
• Begroting 2021 worst-case (we zijn het gehele jaar dicht i.v.m. corona): we gaan ca.
EUR 1.800,- de min in.
• Begroting 2021 best-case (Corona is weg en onze exploitatie is normaal): we plussen
ca. EUR 350,-.
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▪ Helaas zijn er geen leden - anders dan bestuursleden - aanwezig bij de ALV om te
vragen om deel te nemen aan de kascommissie 2020. De leden zullen op een later
moment via de reguliere communicatiekanalen worden benaderd om zich aan te
melden voor de kascommissie 2020.
8.

Bestuur 2020/2021

Bij gebrek aan leden bij de ALV heeft het huidige bestuur – Margo van de Merwe, Gosia
Zertka en Juan Zondervan (allen lid) – zichzelf herkozen als nieuw bestuur voor de
komende 3 jaar. Drie leden, Andrea V. Tom H. en Nicole vdM. ondersteunen bij monde
dit besluit.
9.

Rondvraag

Er zijn geen vragen/opmerkingen in de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de alv en sluit rond
21:00 de vergadering.
Delft, 25 augustus 2020

Juan Zondervan

3/6

Margo van de Merwe

Gosia Zertka
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Bijlage “Verslag kascommissie op jaarrekening 2019”
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Bijlage “Begroting 2019 & 2020” – worst-case
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Bijlage “Begroting 2019 & 2020” – best-case
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