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Voorwoord 

Na het mondiale rampjaar 2020 vreesden we in het begin van 2021 voor wederom een 

rampjaar. Delta was nog volop aanwezig waardoor we geheel april moesten skippen. 

Maar gelukkig ging delta snel op z’n retour en konden we in mei weer beginnen aan 

een wederopbouw. We riepen op al onze kanalen keihard “de speeltuin is weer open!!!”, 

zowel naar “onze” kinderen, hun begeleiders en de zaterdaghuurders. 

Wij hadden ze gemist en gezien de toestroom na onze oproep hadden zij ons ook gemist. 

Een wederopbouw kost tijd en daarom moesten we een aantal dingen laten varen, zoals 

de maandelijkse knutselactiviteiten en Het Grote Feest dat we sinds 2020 voor ogen 

hadden. Die hebben we opgeschoven naar 2022. 

Wat we écht wilden doen was onze Halloweenviering en daar hebben we heel veel 

schietgebedjes voor gedaan om die te kunnen realiseren. En dat is meer dan gelukt, we 

hadden een prachtig Halloweenfeest! Pak ‘m beet een week later dook omicron op, dus 

onze schietgebedjes zijn zeker gehoord     . 

Al met al was 2021 een prima jaar voor de speeltuin en een opmaat naar een nog beter 

jaar in 2022! En als in 2022 het zonnetje weer volop schijnt (weer een schietgebedje     ), 

dan zien we elkaar in herstelde glorie in de speeltuin! 

Tot in de speeltuin, 

Juan Zondervan 

Bestuurslid Stichting 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. 

Het jaar 2021 begon niet leuk: de delta-variant van het COVID-19-virus was nog volop 

aan het woekeren en daardoor konden we door de geldende overheidsmaatregelen 

weinig doen. Voor de opkomst van de delta-variant – toen we allemaal dachten dat 

de pandemie op z’n retour was – zaten we vol met de zaterdagverhuur en hadden we 

allerlei plannen voor leuke activiteiten. Maar helaas, door delta gingen de plannen de 

prullenbak in en moesten we meerdere zaterdagverhuren annuleren. En nog erger… 

omdat de speeltuin bijna geheel 2020 en daarna begin 2021 dicht was, liepen onze 

donateurs ook weg. Begrijpelijk, want waarom zou je een faciliteit steunen, die er 

eigenlijk niet meer is? 

Maar gelukkig bleek delta minder desastreus te zijn dan de vorige varianten en nam 

de druk op de nationale gezondheidszorg snel af. In overleg met de overkoepelende 

organisaties die boven de speeltuin staan (Sportfondsen en Gemeente Delft), is 

besloten: we gaan weer! 

Dus we knalden open, sowieso onze reguliere opening maar ook de zaterdagverhuur 

omdat dat de grootste bron van onze inkomsten is. Echter, voor de maandelijkse 

activiteiten hadden we een probleem: onze vrijwilligers waren weg! Uit ervaring weet 

het bestuur dat het werven van vrijwilligers een intensieve, lastige en langdurende 

taak is. Zodoende is door het bestuur in de lente van 2021 besloten om de 

maandelijkse activiteiten te skippen en alle energie te steken in het realiseren van het 

succesnummer “Halloweenfeest”. En dat… is meer dan gelukt     !!! 

Naast bovenstaande hebben we niet stilgezeten in 2021. We hebben een aantal 

onderwerpen in dit jaarverslag uitgelicht, aan de hand waarvan het jaar 2021 nog eens 

langs gaan. 
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1.1 Bestuur 

Het bestuur werd in 2021 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 

Door de naweeën van corona aan het begin van 2021 hebben we een klein beetje 

moeten interen op ons Eigen Vermogen (zie paragraaf 2.5.1). Verder zag het bestuur 

in dat we enerzijds al jaren te maken hebben met stijgende kosten, maar dat we onze 

opbrengsten al jarenlang op hetzelfde niveau hebben gehouden. Dit zie je met name 

terug in het inkoop-/verkoopresultaat van ons buffet. We halen een schamele winst 

van iets meer dan 25%, terwijl we een winst van minimaal 70% nodig hebben om onze 

rekeningen te kunnen betalen (gemeentebelasting, verzekeringen, elektriciteit, 

internetprovider etc.). Zodoende heeft het bestuur besloten een nieuwe koers qua 

inkoop en verkoop in te zetten: Slim inkopen, slim verkopen. 

Met slim inkopen wordt bedoeld dat we niet meer altijd bij dezelfde winkel onze 

spullenboel halen. Want andere aanbieders hebben wellicht een betere prijs 

(aanbiedingen). 

Met slim verkopen wordt bedoeld dat we onze verkoopprijs zullen baseren op de 

gelden die we nodig hebben om ons bestaan te kunnen financieren. 

Al met al hebben we 2021 met een prima financieel resultaat qua exploitatie 

afgesloten. Een klein verlies, maar te behappen. Het toekomstige financiële beleid dat 

het bestuur in 2021 heeft bedacht en zal gelden vanaf 2022 zal het financiële 

fundament van de speeltuin nog steviger maken dan dat het was. 

Ons financieel resultaat van 2021 is het jaarrekening-gedeelte van dit jaarverslag 

toegelicht. 



Speeltuin de Bras Jaarverslag 2021 

 7/15 

1.3 Onderhoud 

We hebben ons jaarlijkse Onderhoudsprogramma 2021 zoals opgegeven in ons 

Jaarplan 2021 volledig afgewerkt, met als hoofdzaken: 

▪ Vervanging veerelement; 

▪ Aanschaf extra banken (uiteindelijk geworden: een picknicktafel). 

Ook de gemeente-inspectie is langsgekomen om ons huidige areaal te inspecteren 

en op een aan te schroeven boutje na zijn we met vlag en wimpel geslaagd! 

Al met al heeft speeltuin de Bras het jaar 2021 volledig verzorgd en veilig, afgesloten! 

1.3.1 Klein onderhoud 

Naast het grote onderhoud zoals hierboven benoemd, hebben we ook onze inventaris 

vernieuwd. Onze tuintafels waren echt – maar dan ook écht – aan vernieuwing toe. 

Dus hebben we twee prachtige nieuwe tuintafels aangeschaft die jaren meekunnen. 

Speeltuin de Bras is al jaren gewend aan filterkoffie. Prima te doen, maar in 2021 

kwamen we erachter dat er een veel beter en lekkerder alternatief is: bonen-koffie! 

We hebben de gok gewaagd en geïnvesteerd in een bonen-koffie-apparaat. En de 

gok was het waard, want onze koffiedrinkende bezoekers zijn lyrisch over de kwaliteit 

en de smaak van de koffie. Het kost ietsjes meer, maar dan heb je ook wat. 

1.4 Activiteiten 

1.4.1 Maandelijkse activiteiten 

Onze maandelijkse activiteiten vergen planning. Omdat we begin 2021 wederom dicht 

waren vanwege de pandemie konden we niks plannen. Toen we in mei weer open 

mochten, waren er geen vrijwilligers. Zodoende werd besloten om onze reguliere 

activiteitenprogramma op te schorten. Komt volgend jaar wel weer, was het devies. 

1.4.2 Halloween 

De Halloweenviering van de speeltuin is onze jaarlijkse grootste attractie. Al jaren 

komen kinderen van heinde en ver om Halloween te vieren in onze speeltuin én in de 

wijk Indische buurt. Het is al jaren een succesnummer, waar meer dan 100 kinderen 
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aan deelnemen. De wijkbewoners die zich inzetten voor een trick-or-treat-beleving 

voor de kinderen verdienen alle lof. Maar ook het spookhuis dat we enkele jaren 

geleden hebben geïntroduceerd is een ware publiekstrekker. Zelfs volwassenen 

twijfelden bij de toegang of ze het spookhuis wilden inlopen omdat het te eng! is en 

dan heb je het qua opzet goed gedaan. 

Het bestuur heeft alle goden aangeroepen om in 2021 Halloween te kunnen 

organiseren. En dat is gelukt: Halloween vond precies plaats tussen delta en omicron. 
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2 Jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt in meerdere delen: 

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

in 2021 aan gelden binnengekomen en wat is er in het boekjaar besteed? 

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

we in 2021 ontvingen, besteed aan waar ze voor bedoeld waren? 

▪ De balans. Wat hebben we aan klinkende euro’s aan het eind van 2021? 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 € 243,89  Activiteiten € 98,83 

Buffet € 1.360,26  Buffet € 1.068,38 

Donateurs € 220,51  Huisvesting € 1.469,95 

Huisvesting € 181,48  Onderhoud (klein) € 413,65 

Onderhoud (klein) € 50,00  Organisatie € 1.074,64 

Verhuur € 2.295,00  Verhuur € 370,00 

Saldo € 4.351,14  Saldo € 4.495,45 

Resultaat eigen vermogen - € 144,31    
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2.2 Winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

Toegekende subsidie 2021 € 12.915,00  Groot onderhoud € 3.479,06 

Saldo € 12.915,00  Saldo € 3.479,06 

Resultaat bestemmingssubsidie  € 9.435,94 

2.3 Winst- en verliesrekening fooienpot 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

In de fooienpot € 86,94  Uit de fooienpot € 0,00 

Resultaat fooienpot  € 86,94 

2.4 Balans 

Activa bedrag 
 

Passiva bedrag 

Kas € 50,00 
 

Eigen vermogen (exploitatie) € 2.832,46 

Bank € 2.407,92 
 

Eigen vermogen (fooienpot) € 86,94 

Spaar € 28.777,21 
 

Bestemmingsdonatie € 305,75 

Penningmeester € 342,30 
 

Bestemmingssubsidie € 28.352,28 

Resultaat € 31.577,43 
 

Resultaat € 31.577,43 

2.5 Toelichting op de jaarrekening 

De financiële transacties in onze stichting zijn onderverdeeld in twee rubrieken: 

▪ Exploitatie (zie par. 2.5.1) 

▪ Bestemmingssubsidie (zie par. 2.5.2) 

Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening. 

2.5.1 Exploitatierekening 

De winst- en verliesrekening Exploitatie toont dat we een verlies hebben geleden, 

maar binnen de marges. Uiteraard vanwege de naweeën van de pandemie (de delta-

variant van COVID-19), waardoor we met name in de eerste maanden van 2021 minder 

konden doen dan we hadden gehoopt. We hadden geen activiteiten, veel donateurs 

zagen geen reden om de speeltuin te steunen, want… er was geen speeltuin 
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(wekenlang dicht en daarom een bedroevend laag inkomstenbedrag van donateurs) 

en zaterdaghuurders trokken zich terug omdat een samenzijn een tijdlang niet mocht 

(vandaar de post “Uitgaven verhuur”. Deze staat gelijk aan de afmeldingen). 

Maar… rond begin mei begon het zonnetje letterlijk en figuurlijk weer te schijnen. 

Nadat de delta-variant zo goed als weg was, hebben we de boel flink opengegooid 

en dat zien we met name terug in de verhuurinkomsten. Maar ook in de omzet van 

het buffet. Alhoewel de marge tussen verkoop en inkoop van het buffet te wensen 

overlaat. Hier wordt in 2022 aan gewerkt, zoals eerder vermeld in het Jaarplan 2022. 

De uitgave bij “Onderhoud (klein)” bestaat voor een groot deel uit de aanschaf van 

een super-coole bonen-koffiemachine! Het mag wat kosten, maar de koffie smaakt 

echt 10x beter dan filterkoffie. 

We hebben geluk gehad met de “timing” van de opkomst van de omicron-variant van 

COVID-19. Ons hoogseizoen tot aan Halloween (31 oktober) liep ten einde toen 

omicron opkwam. Dus was er sowieso voor de speeltuin weinig meer te halen. Al met 

al hebben we een topseizoen gehad en konden we precies tussen delta en omicron 

laveren. Soms zit het mee en 2021 was “soms”! 

Onder aan de streep sluiten we 2021 af met een eigen vermogen van ca. EUR 2.800,-. 

In 2019 (voor corona) was ons eigen vermogen ca. EUR 4.600,-. We hebben dus 40% 

moeten interen op ons eigen vermogen om corona financieel te verslaan. Maar het is 

gelukt, want we zijn nog steeds financieel gezond. De wijze les die we hebben geleerd: 

▪ zorg voor een voldoende financiële reserve; 

▪ vul deze reserve zo snel als mogelijk aan wanneer deze is aangesproken; 

▪ want je weet maar nooit wanneer de volgende ellende zich aandoet. 

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 de speeltoestellen én het groot 

onderhoudsmaterieel conform ons meerjarenonderhoudsprogramma uit te voeren. 
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Dit programma strekt momenteel uit tot ver in de derde decennia van deze eeuw 

(2021-2031) 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 had in 2021 geen last van de pandemie. Alles wat we in 

ons Jaarplan 2021 (opgesteld in 2020) hadden bedacht, hebben we in 2021 

uitgevoerd.  

In het Jaarplan 2021 was het onderhoudsprogramma als volgt begroot: 

omschrijving 
geschatte 

kosten 

Aanschaf 2 extra banken € 975,- 

Aanschaf extra veerelement € 1.550,- 

Sluitbanden rondom valzandoppervlakte klimtoren € 1.000,- 

Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) € 1.000,- 

EHBO € 375,- 

Onderhoud algemeen € 725,- 

Bestemmingsreserve € 6.875,- 

Totaal prestatiesubsidie-aanvraag € 12.500,- 

De werkelijke besteding van de prestatiesubsidie in 2021 is als volgt geweest: 

omschrijving afgeronde kosten 

Aanschaf: 

• picknicktafel 

• veerelement 

€ 3.100,- 

Onderhoud algemeen 

• Tuintafels 

• Mollenklem 

• WBTR IVBB 

€ 380,- 

Bestemmingsreserve € 9.435,- 

Totaal € 12.915,- 
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Bovenstaande tabellen laten het volgende zien: 

▪ De vervanging van het materieel is een kleine EUR 600,- hoger uitgevallen. Dit komt 

omdat in 2021 door het bestuur besloten is om in plaats van de voorgenomen 

aankoop van 2 banken een picknicktafel aan te schaffen. Deze kostte iets meer 

maar geeft net iets meer gezelligheid. 

▪ De voorgenomen sluitbanden rondom het valzandoppervlakte van de klimtoren is 

gecanceld. De bedoeling was om hiermee het oprukkende gras in het 

valzandoppervlakte te bedwingen. Dit plan is medio 2021 met de gemeente-

inspecteurs besproken en zij gaven aan dat de uitvoering van dit plan niet 

bevorderlijk was voor de veiligheid. Het bestuur heeft hun advies overgenomen. 

▪ Onze klimtoren was in 2021 volgens de gemeente-inspecteurs tip-top in orde, dus 

levensduurverlengend onderhoud was niet nodig. 

▪ 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 2021 vonden we het nodig om: 

- een mollenklem aan te schaffen vanwege een structureel probleem met mollen 

die al jarenlang ons grasterrein vernachelen; 

- nieuwe tuintafels aan te schaffen omdat de tuintafels die we hadden meer dan 

het einde van hun levensduur hadden bereikt; 

- een stappenplan omtrent WBTR IVBB (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

aan te schaffen omdat we vanaf 1 juli 2021 wettelijk hieraan moeten voldoen.  

Lange termijn 

Onderstaande grafiek geeft het verwachte resultaat weer van onze 

langetermijnbegroting van het onderhoudsprogramma. 
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Ons financiële langetermijnbeleid is erop geënt om in 2029 voldoende 

bestemmingsreserve te hebben om de vervanging van de klimtoren te kunnen 

bekostigen. Volgens bovenstaande grafiek zouden we eind 2028 een bedrag van zo'n 

EUR 67.000,- hebben opgebouwd. Daarbovenop komt de prestatiesubsidie 2029 van 

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

klimtoren in 2029 zo’n EUR 77.500,- 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. 

2.5.3 Balans 

De balans geeft de inhoud van onze portemonnee aan het eind van 2021 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. Om de twee maanden wordt de kas opgemaakt, bijgewerkt in de 

administratie en wordt het geld overgedragen aan de penningmeester. De  

penningmeester stort met regelmaat 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 
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onderstreept dat ons financiële beleid solide en gezond is. Voor 2021, waar we te 

maken hadden met de naweeën van de pandemie, 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. 


