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Voorwoord 

Een blijer bestuur dan het bestuur van Stichting Speeltuin de Bras na het jaar 2022 zal 

je niet snel zien: wat een topjaar!!! 

▪ Het bedrag onder de streep van de jaarrekening: Wauw! 

▪ De uitvoering van de Halloweenviering: OMG! 

▪ Het succes van Summer Bras Party editie 2022: Amazing! 

▪ De blijdschap van kinderen én ouders dat Speeltuin de Bras bestaat: Sprakeloos! 

Hier valt niets aan toe te voegen, behalve: 

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 gedaan, wat was een succes, waar liepen we tegenaan en hoe gaan we 

onszelf verbeteren voor de komende jaren. Want Speeltuin de Bras probeert zichzelf 

elk jaar opnieuw uit te vinden! Dat houdt ons scherp! 

Onder de streep: 2022 was een goed jaar voor Speeltuin de Bras! We hebben begin 

2022 keuzes gemaakt die zeer goed hebben uitgepakt, zowel op financieel vlak, als 

op onze attractiviteitswaarde. En uiteraard hebben we ons onderhoud conform ons 

meerjarenonderhoudsprogramma tot de letter uitgevoerd. Zodat we met 

opgeheven hoofd kunnen zeggen dat Speeltuin de Bras wederom in 2022 een 

veilige en fijne plek was om te vertoeven. 

In dit jaarverslag hebben we een aantal onderwerpen uitgelicht, aan de hand 

waarvan we het jaar 2022 nog eens langs gaan. 

1.1 Bestuur 

Het bestuur werd in 2022 gevormd door: 

Dagelijks bestuur 

naam werkvlak 

Margo van de Merwe  Exploitatie, Verhuur, Activiteiten 

Gosia Zertka Donateurs, Social media, Communicatie, Vrijwilligers 

Juan Zondervan Financiën, Gemeentezaken, Eindverantwoording 

1.2 Financieel beleid 

Na de COVID-jaren 2020 en 2021 waarin we weinig tot niets konden doen (behalve 

de uitvoering van ons onderhoud, die ging gewoon door, pandemie of niet…) waren 

onze verdiensten minimaal. Maar onze kosten liepen wel gewoon door. Met als 

gevolg dat we behoorlijk hebben moeten interen op ons Eigen Vermogen. Ter 

illustratie, 2019 sloten we af met een Eigen Vermogen van ca. EUR 4.600,-, in 2021 

slonk ons Eigen Vermogen naar EUR 2.800,-. 
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Gelukkig nog geen drama, maar wel een wake-up-call: we moeten in de “goede 

jaren” zorgen dat we voldoende reserves opbouwen om de “slechte jaren” (mochten 

die zich voordoen) te kunnen overleven. 

Begin 2022 werd door het bestuur besloten dat de financiële koers hierop geënt 

moest worden. Meegaan met de inflatie, slimmer inkopen, net een paar centen meer 

“durven” te vragen en andere inkomstenbronnen proberen aan te boren. En dat 

heeft goed uitgepakt! We sluiten het jaar 2022 af met een Eigen Vermogen van 

EUR 4.900,-!!! 

Onze prijzen zijn marktconform – voor het buffet, de zaterdagverhuur, en de 

donateursbijdrage. We hebben geen strijkstok waar iets aan blijft hangen, alle 

vrijwilligers worden “betaald” met een “dank je wel voor je inzet” en aandeelhouders 

komen er bij ons niet in. 

Kortom, Speeltuin de Bras voert geen commercieel financieel beleid, maar een 

sociaal financieel beleid. Punt. Ons financieel resultaat van 2022 is in het 

jaarrekening-gedeelte van dit jaarverslag toegelicht. 

1.3 Onderhoud 

In 2022 hebben we ons jaarlijks Onderhoudsprogramma zoals opgegeven in het 

Jaarplan 2022 voltooid. Het was een rustig jaar. De klimtoren is weer tiptop in orde 

gemaakt en verder is het beheerdershok aangepakt. 

Voor het groot onderhoud houden we ons aan de beoordelingen en adviezen van 

de gemeente-inspectie. Met als resultaat dat Speeltuin de Bras ook in 2022 een 

volledig verzorgde en veilige speeltuin is geweest. 

1.3.1 Groot onderhoud 

Conform ons Jaarplan 2022 en de uitkomst van de gemeente-inspectie hoefden we 

in 2022 niet heel veel te doen. Alleen de jaarlijkse monitoring van de klimtoren – en 

de van daaruit te nemen onderhoudsactiviteiten – stond op het programma. 

De klimtoren heeft de herfst van zijn levensduur bereikt, maar is zeker nog niet 

afgeschreven. Een plankje hier (vanwege houtrot), een boutje daar (effe aandraaien), 

een likje verf (bescherming tegen klimaatinvloeden)… zo houden we de klimtoren 
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voorlopig nog in leven. Waarbij het veilig zijn van de klimtoren voor de kinderen de 

hoogste prioriteit heeft! 

Op advies van de gemeente-inspectie hebben we eind 2022 een aantal plankdelen 

van de klimtoren vervangen. 

1.3.2 Beheerdershok 

Na jarenlange interne ergernis over de staat van de binnenruimte van het 

beheerdershok hebben we de grote broek aangetrokken en zijn we ermee aan de 

slag gegaan. We begonnen met de vervanging van het keukenblok. Hierdoor kwam 

een waterlekkage naar boven, dus hebben we die ook aangepakt door een 

loodgieter in te schakelen. De blijkbaar al lange tijd aanwezige waterlekkage had het 

vinyl onder en rondom het keukenblok behoorlijk aangetast. Kortom, ook het vinyl 

moest vervangen worden. En als nabrander vond een van onze koelkasten het een 

goed idee om in 2022 de geest te geven. Pfff…     

Al met al een groot stress-proces, een uitputtingsslag, maar eind 2022… hebben we 

alles opgelost! 

1.4 Donateurs 

De bijdragen van donateurs zijn een van de drie pijlers van onze inkomsten. Het 

bestuur van Speeltuin de Bras gelooft er heilig in dat er voldoende personen zijn die 

met een relatief kleine bijdrage de speeltuin willen steunen, zodat ons primaire 

jaarlijkse doel kan worden bereikt: behoud van de speeltuin, als speelplek voor 

kinderen en ontmoetingsplek voor volwassenen! 

In onze begrotingen van de afgelopen jaren zijn we altijd uitgegaan van 50 

donateursbijdragen à EUR 15,-. Dit aantal hebben we voor het laatst in 2014 

behaald, de jaren erop lukte het ons niet. Maar… in 2022 scheen de zon! Het lukte 

ons om 46 donateurs aan de speeltuin te koppelen. Nog net geen 50, maar aardig 

dichtbij. Mede door hen kon het bestuur een zeer positieve jaarrekening opmaken. 

Alle lof voor de donateurs van 2022! 
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1.5 Zondagopening 

De afgelopen jaren waren we redelijk succesvol met onze zondagopening in de 

lente- en zomermaanden. Echter, de zondagopening valt of staat met de 

beschikbaarheid van vrijwilligers die toezicht willen houden. 

Het is begrijpelijk dat na 2 COVID-jaren: 

▪ onze vrijwilligerspoule behoorlijk was afgeslankt én 

▪ degenen die er nog waren hun zondagen liever ergens anders aan besteedden na 

bijna 2 jaar van lockdowns. 

Kortom, al vroeg in 2022 was het duidelijk dat het een kansloze missie was om de 

zondagopening in te vullen. Zodoende werd besloten om de zondagopening een 

jaar te skippen en 2022 te gebruiken om te werken aan de aanwas van onze 

vrijwilligerspoule met als doel om in 2023 de zondagopening te kunnen herinvoeren. 

1.6 Activiteiten 

Hieronder een overzicht (en verloop) van onze activiteiten in 2022. 

1.6.1 Maandelijkse activiteiten 

In 2022 werd eens te meer duidelijk dat de animo voor onze maandelijkse 

knutselactiviteiten aan het uitsterven is. We probeerden het nog met 

Moederdagknutselen (was voorheen een van de favoriete knutselmiddagen), maar 

er viel maar één conclusie te trekken nadat we nul komma nul aanmeldingen kregen. 

Het organiseren van een knutselmiddag betekent communicatie, voorbereiding, 

regelen van vrijwilligers, inkoop en al meer. Kortom, geld, tijd en energie. Onze 

organisatie kon deze in 2022 niet meer opbrengen ten opzichte van de afwezige 

animo en zodoende werd besloten de maandelijkse knutselmiddagen tot nader 

order op te schorten. 

1.6.2 Summer Bras Party 

Het was wederom een feestje: Summer Bras Party editie 2022 was een enorm groot 

succes! Summer Bras Party stond eigenlijk voor 2020 op de planning, maar goed… 

dat ging dus even niet. Maar, dat betekende meer voorbereidingstijd om in 2022 

helemaal te knallen! En dat hebben we met verve gedaan. 
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Het bezoekersaantal was precies goed (niet te veel, niet te weinig), de weergoden 

waren ons zeer goed gezind, de gemeente droeg financieel een steentje bij 

waardoor we praktisch kostenneutraal dit feestje konden organiseren, het gaf een 

boost aan de saamhorigheid in de wijk en het allerbelangrijkste… de kinderen 

hebben genoten! Op naar editie 2024! 

1.6.3 Halloween 

Halloween… wat moeten we daar nu nog over schrijven? Ons grootste succesnummer 

en nog steeds groeiende. Wederom helemaal uitverkocht. Nog meer decoraties en 

attributen in de speeltuin om de meest griezelige sfeer te creëren én de medewerking 

van de bewoners in de Indische Buurt die geheel belangeloos alles uit de kast haalden 

om hun woning om te vormen tot ware nachtmerries. 

En als afsluiter: het ongekende en ongeëvenaarde SpeeltuinDeBras-Spookhuis. In 

2022 was het zo eng, dat zelfs volwassenen gillend en krijsend de uitgang uit 

stormden. Gelukkig kreeg iedereen (zowel kinderen als volwassenen) bij de uitgang 

een lolly om te kalmeren    . 
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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 2022 aan gelden binnengekomen en wat is er in het boekjaar 

besteed? 

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

we in 2022 ontvingen, besteed aan waar ze voor bedoeld waren? 

▪ De balans. Wat hebben we aan klinkende euro’s aan het eind van 2022? 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 € 220,00  Activiteiten € 370,05 

Buffet € 1.618,87  Buffet € 1.060,21 

Donatie € 704,91  Huisvesting € 1.359,44 

Huisvesting € 612,78  Onderhoud (klein) € 147,69 

Summer Bras Party € 1.256,78  Organisatie € 1.287,94 

Verhuur € 3.039,60  Summer Bras Party € 1.022,65 

   Verhuur € 40,00 

Saldo € 7.452,95  Saldo € 5.287,98 

Resultaat eigen vermogen € 2.164,97     
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2.2 Winst- en verliesrekening bestemmingssubsidie 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

Toegekende subsidie 2022 € 12.500,00  Groot onderhoud € 5.068,47 

Saldo € 12.500,00  Saldo € 5.068,47 

Resultaat bestemmingssubsidie  € 7.431,53 

2.3 Winst- en verliesrekening fooienpot 

Inkomsten bedrag  Uitgaven bedrag 

In de fooienpot € 238,35    Uit de fooienpot € 0,00 

Resultaat fooienpot  € 238,35  
 

2.4 Balans 

Activa bedrag 
 

Passiva bedrag 

Kas € 50,90 
 

Eigen vermogen (exploitatie) € 4.911,91 

Bank € 1.485,85 
 

Eigen vermogen (fooienpot) € 325,29 

Spaar € 38.777,21 
 

Bestemmingsdonatie € 305,75 

Penningmeester € 1.012,80 
 

Bestemmingssubsidie € 35.783,81 

Resultaat € 41.326,76 
 

Resultaat € 41.326,76 

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 

Bij de winst- en verliesrekening Exploitatie heeft het bestuur een dubbel gevoel. 

Enerzijds, we hebben nu na twee verliesjaren door COVID-19 eindelijk weer wat 

centen in onze portemonnee en anderzijds… we zijn wel een non-profitorganisatie, 

dus hoe we gaan we een winst van dik EUR 2.000,- uitleggen? 
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Gelukkig staat het bestuur achter zijn financieel beleid en is het uit te leggen. De 

winst heeft drie oorzaken: 

1. Verhuur 

De speeltuin doet er alles aan om in de lente- en zomermaanden (april t/m 

september) op de zondag ook open te zijn, maar dan wel als voorwaarde dat er 

toezicht is. Het open zijn op zondag is geen verplichting conform de overeenkomst 

met de gemeente, maar wel wenselijk. De “taak” die het bestuur hiervoor moet 

uitvoeren om dit mogelijk te maken, is het vergaren van vrijwilligers die de 

toezichttaak op zich willen nemen én ervoor te zorgen dat deze vrijwilligers 

voldoende geïnstrueerd zijn om de toezichttaak uit te voeren. Onder meer door te 

eisen dat een zondagtoezichthouder een kind-EHBO-certificaat heeft, dan wel bereid 

is om een cursus hiervoor te volgen (betaald door de speeltuin). 

Het vergaren van vrijwilligers (voor welk onderdeel dan ook) is al jaren een 

hoofdpijndossier voor het bestuur van de speeltuin. Mondjesmaat lukt het, maar er 

zit elk jaar een behoorlijk gat tussen wat er nodig is aan vrijwilligers en wat er 

beschikbaar is aan vrijwilligers. 

Eind 2021/begin 2022 ging de werving voor de zondagvrijwilligers zeer moeizaam. 

Het plaatsen van posts op Facebook, het verzenden van nieuwsbrieven, contact 

leggen in de speeltuin… het wilde gewoon niet lukken. Ergens in februari 2022 trok 

het bestuur na alle mislukte pogingen zijn haren uit zijn hoofd en was het bestuur er 

op dat moment even klaar mee. 

En dus besloot het bestuur: geen zondagopening in 2022, in 2023 doen we een 

nieuwe poging. Na dit besluit zag het bestuur een kans: als we nou die zondagen de 

speeltuin ook aanbieden voor het huren van de speeltuin voor een kinderfeest, dan 

kunnen we onze COVID-verliezen van de afgelopen 2 jaar wellicht enigszins 

goedmaken. En zo geschiedde… het aanbod van de zondagverhuur had gretig aftrek 

en de exploitatieportemonnee vulde zich. 

2. Buffetverkoop 

Onze marge op het buffet lag in 2022 net boven 50%. Het had iets meer mogen zijn 

om minder risicovol te ondernemen, maar het was in principe voldoende om naast 

onze andere inkomsten in 2022 onze vaste lasten te bekostigen. Voor 2023 houden 

we dit beleid vast. 
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3. Donateurs 

Het bestuur heeft in 2022 volop ingezet op de werving van donateurs. En dit heeft 

uitbetaald: maar liefst 46 donateurs droegen een bedrag van EUR 15,- bij om de 

speeltuin bij te staan. Maar… we blijven zoals elk jaar inzetten op 50 donateurs. 

Hopelijk weten we dit aantal in 2023 te behalen. En voor alle duidelijkheid… elke 

euro donatie komt volledig ten goede van de speeltuin! 

Verder 

▪ Summer Bras Party 2022 heeft het financieel perfect gedaan! Doelstelling was 

kostenneutraal, resultaat was EUR 230,- winst. En daarmee konden we de extra 

uitgaven van Halloween (kopje Activiteit) spekken.  

▪ Een flinke fooienpot! We weten niet wie, maar alle dank aan de gulle gevers! Met 

de fooienpot zetten we één keer in de zoveel tijd onze vrijwilligers in het 

zonnetje, dus de giften worden goed besteed. 

Al met al een solide jaarrekening, waar het bestuur volledig achter staat. Ter controle 

het volgende dat we in het Jaarverslag 2021 hebben opgeschreven: 

▪ zorg voor een voldoende financiële reserve ✓ Check 

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

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

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. 

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

(2023-2032) 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!). 



Speeltuin de Bras Jaarverslag 2022 

 14/16 

In het jaarplan 2022 was het onderhoudsprogramma als volgt begroot: 

omschrijving geschatte kosten 

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

EHBO € 400,- 

Onderhoud algemeen € 750,- 

Bestemmingsreserve € 10.350,- 

Totaal prestatiesubsidie-aanvraag € 12.500,- 

De werkelijke besteding van de prestatiesubsidie in 2022 is als volgt geweest: 

omschrijving afgeronde kosten 

Klim/-glijtoren (levensduur-verlengend-onderhoud) € 3.160,- 

Onderhoud algemeen 

• Koelkast 

• Vinyl beheerdershok 

 

€ 660,- 

€ 1.250,- 

Bestemmingsreserve € 7.430,- 

Totaal € 12.500,- 

Bovenstaande tabellen laten het volgende zien: 

▪ De werkelijke kosten voor het levensduurverlengend-onderhoud van de 

klimtoren is behoorlijk hoger uitgevallen dan de begrote kosten. Maar… geen 

paniek. In ons meerjarenonderhoudsprogramma hebben we jaarlijks een 

begrotingspost van ca EUR 1.000,- opgenomen voor dit onderhoud. Want we 

weten dat we deze kosten zullen moeten maken tot aan de vervanging van 

klimtoren. Echter, wanneer we wat exact moeten aanpakken… dat is koffiedik 

kijken en met name afhankelijk van het resultaat van de gemeente-inspectie. Die 

jaarlijkse EUR 1.000,- is dan ook een best guess. Met de ca. EUR 3.000,- die we in 

2022 hebben moeten uitgeven, is de klimtoren weer tiptop in orde. De 

verwachting is dan ook dat we in 2023 en 2024 geen levensduurverlengend-

onderhoudskosten zullen hebben voor de klimtoren (hoogstens een likje verf). 

Kortom, we hebben nu in 1 keer een bedrag betaald, wat we over 3 jaar hadden 

uitgesmeerd. Los van rente, inflatie e.d. klopt dit dus aardig. 

▪ De koelkast zien we als onderdeel van het groot inventaris van de speeltuin, 

vandaar dat we deze hebben bekostigd vanuit de prestatiesubsidie onder de post 
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Algemeen. In 2021 hadden we niet voorzien dat onze vorige koelkast het in 2022 

zou begeven. 

▪ In 2022 moesten we ons keukenblokje vervangen vanwege de zwaar verouderde 

staat ervan met o.a. lekkages als gevolg. We zijn heel blij met ons nieuwe 

keukentje, maar het had een (financieel) gevolg dat we niet hadden voorzien: het 

vinylzeil rondom ons keukentje was dusdanig beschadigd dat de enige optie 

vervanging ervan was. De rest van het zeil in het beheerdershok had ook de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zodoende besloten we om dan maar in één 

keer alles te vervangen. Voorlopig hebben we weer een beheerdershok met een 

duurzame en solide vloerbedekking! 

Lange termijn 

Onderstaande grafiek geeft het verwachte resultaat weer van onze 

langetermijnbegroting van het onderhoudsprogramma. 

 

Ons financiële langetermijnbeleid is erop geënt om in 2029 voldoende 

bestemmingsreserve te hebben om de vervanging van de klimtoren te kunnen 

bekostigen. Echter, in onze langetermijnbegroting hebben we de jaarlijkse inflatie 

flink moeten bijstellen als gevolg van de situatie in 2022. We gingen jaren uit van 

een jaarlijkse inflatiecorrectie van 1,5%, deze hebben we (voorlopig) bijgesteld naar 

4,5%. 

2029 (wellicht 2031 door het levensduurverlengend-onderhoud van de klimtoren zo 

lang als mogelijk uit te voeren en daarmee vervanging uit te stellen) is nog ver weg. 

Dus voor dit moment nog geen man overboord op basis van bovenstaande grafiek. 
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Voorlopig houdt het bestuur zijn financiële koers aan, maar de ogen zijn absoluut 

gericht op de komende economische ontwikkelingen en mede daarop het beleid 

(bij) te sturen. 

2.5.3 Balans 

De balans geeft de inhoud van onze portemonnee aan het eind van 2022 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. Elk kwartaal 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 onderstreept dat ons financiële beleid solide en gezond is. Voor 2022, 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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