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Algemeen 

2014 is een jaar geweest waarin Sander van der Heijden als nieuwe voorzitter is aangetreden 
voor de stichting. Hij volgt daarmee Govert Weinberg op, die na een jarenlange bijdrage aan de 
Stichting afscheid nam. Hiermee kwam tevens de post van secretaris vacant, waarvoor in 2014 
nog geen opvolging is gevonden. Dit is ondervangen door per toerbeurt notulen te maken. 
Desalniettemin wordt de zoektocht voortgezet, want het bestuur mist zonder meer een secretaris. 
Daarnaast kwam de post van portefeuillehouder speeltuin vacant. Met ingang van het nieuwe jaar 
is Thomas van Leeuwen als nieuwe portefeuillehouder speeltuin aangetreden.  

 

De samenstelling per 31-12-2014 is: 

Voorzitter:  Sander van der Heijden  

Secretaris:  vacant 

Penningmeester:  René Matser  

Portefeuille Trefpunt:  Marij Geurts van Kessel en Pieter Piscaer  

Portefeuille dierenpark: Robin van Eeuwijk 

Portefeuille speeltuin:  Thomas van Leeuwen  

 

Het bestuur heeft zich vooral gericht op het afwikkelen van langlopende dossiers. Zo is definitief 
afstand gedaan van het oude Trefpunt en is een nieuwe erfpachtovereenkomst tot het jaar 2040 
gesloten voor de speeltuin. De administratie is volledig geautomatiseerd en bijgewerkt, waardoor 
veel accurater zicht is in de actuele (financiële) stand van zaken. Tevens zijn alle verzekeringen 
opnieuw tegen het licht gehouden en afgesloten bij een nieuwe verzekeraar, waarmee een betere 
dekking is bereikt voor een zelfde bedrag als daarvoor. Tot slot zijn, na lange tijd en veel overleg 
in het beheerdersoverleg van de Meerlaer, de exploitatiekosten van Ons Trefpunt meer in lijn 
gebracht met de realiteit. De toegerekende kosten zijn echter nog steeds te hoog. Bovenstaande 
ontwikkelingen hebben een grote bijdrage geleverd om het financiële resultaat van de Stichting 
naar break-even te brengen. Over 2014 resteert uiteindelijk een negatief resultaat van 
EUR -2.443 (2013: EUR -18.661). 

 

Een belangrijke mijlpaal in 2014 is de renovatie van de speeltuin geweest. Een werkgroep van 9 
wijkbewoners heeft bergen werk verzet om samen met de wijk en professionele partners een 
volledige renovatie uit te voeren. Hierdoor kan de speeltuin weer vele jaren speelplezier 
opleveren voor kinderen van binnen en buiten de wijk. Op zaterdag 30 augustus is de speeltuin 
na een sluiting van 5 maanden heropend.  

 

In het najaar is stichting wijkbelangen gevraagd deel te nemen aan de ‘ronde tafelconferentie’ 
voor de Bernadettekerk. De stichting heeft hierbij aangegeven dat zij dit proces steunt, maar haar 
belang zich beperkt tot het terrein waarop het dierenpark gelegen is en de groene karakter van de 
omgeving waarin het ligt.  

 

In bestuursjaar 2014 zijn 12 bestuursvergaderingen gehouden, waaronder 1 beleidsvergadering. 
Tijdens een beleidsvergadering staan slechts twee of drie onderwerpen op de agenda, maar die 
dan juist betrekking hebben op het functioneren van de stichting nu en in de toekomst. Door de 
langere duur van de beleidsvergadering is het mogelijk dieper in te gaan op deze onderwerpen. 
Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen staan vooral lopende zaken op de agenda die het 
beheer van Trefpunt, dierenparkje en speeltuin betreffen.  
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Ons Trefpunt 

Vanuit verschillende gebruikers is de vraag gesteld of we de inrichting van Ons Trefpunt wat 
gezelliger en minder stijf kunnen maken. De eerste stappen daartoe zijn gezet, met het 
uitschrijven van een fotowedstrijd. Maliskampers konden foto’s van de jaargetijden insturen. Het 
idee was om per jaargetijde een grote foto op te gaan hangen in de grote vergaderzalen. Helaas 
was het aantal inzendingen te laag en is er voorlopig maar een foto geselecteerd om te gaan 
gebruiken. Verder is er al gekeken naar het opfrissen van de bar. We hopen daar in 2015 verdere 
stappen mee te kunnen maken. 

Ons Trefpunt is er in 2014 weer in geslaagd nieuwe gebruikers toe te voegen. Vanwege een 
aantal incidentele opbrengsten was de baropbrengst in 2014 goed. Voor 2015 zal de 
baropbrengst naar verwachting weer lager uitvallen. De beperkingen die gelden voor de 
vergunning van Ons Trefpunt maken het ook heel moeilijk om een sluitende begroting te maken 
voor onze stichting. 

Mochten er nog buurtgenoten zijn die een geweldige ruimte zoeken voor een activiteit; ze zijn van 
harte welkom.  

 

Dierenpark 

Een jaar na de renovatie van het dierenpark is het park op diverse punten verbeterd. 
Belangrijkste en grootste investering is de beregening installatie. Beregening is essentieel voor 
het gezond houden van het gras tijdens de warme en droge periodes. Dit betaalt zich direct uit in 
lagere voerkosten. 

Twee keer per week wordt groente gehaald bij Stundebeek Groente & Fruit. Brood wordt 
aangevuld wanneer we het nodig hebben door directeur Hans van Bergen van Jumbo 
Supermarkt op de Helftheuvel. Ondanks de vele dieren blijven zo de voederkosten relatief laag. 

Verder is in 2014 geïnvesteerd in diverse zang- en siervogels voor de volière. 

Het vrijwilligersbestand is stabiel gebleven en eind 2014 is een goed overleg geweest met de 
vrijwilligers om zo nog meer verbeterpunten aan te brengen. 

In 2014 is er voor meer dan 500 euro aan dieren verhandeld, veelal konijnen, gekocht door 
particulieren. Eind 2014 is de donatiehoek op het park gerealiseerd, welke pas in 2015 voor 
reguliere inkomsten voor het dierenpark zorgt. In 2014 was het nog niet mogelijk om het 

dierenpark zelfvoorzienend te laten draaien en dit heeft geresulteerd in een verlies van € 1.722. 

Dit is laagste verlies ooit. Positief en dus zelfvoorzienend draaien is wel de doelstelling voor 2015. 

 

Speeltuin 

Het jaar 2014 stond voor de speeltuin in het teken van de grote renovatie. 

Plannen om de sterk verouderde speeltuin volledig op de schop te gooien kregen begin 2014 
echt vorm. Toestellen werden verkocht dan wel verwijderd en daardoor was het terrein gereed 
voor de grote renovatie en de komst van nieuwe toestellen. 

Uitvoering van dit alles, inclusief het plaatsen van nieuwe toestellen, was enkel mogelijk indien 

we over voldoende financiële middelen zouden beschikken. Aan de ene kant werd er getracht 

kosten zo laag mogelijk te houden door klussen zoveel als mogelijk zelf uit te voeren. Ook 
werden leveranciers gevraagd ons tegemoet te komen bij de levering van diensten of materialen. 
Daarnaast werd er dankzij een grote donateursactie, waarvoor ook de pers werd ingeschakeld, 

steun gevonden bij de bewoners uit de wijk, de gemeente ’s-Hertogenbosch, bedrijven uit de 

regio en landelijke fondsen. De totale investering heeft circa EUR 63.000 belopen, waarvan de 

Stichting zelf ruim EUR 7.600 heeft bijgedragen. De grootste bijdrage kwam van de gemeente ’s-

Hertogenbosch met EUR 30.000. 
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Nadat de toestellen waren geplaatst, het gras voldoende was gegroeid en de kinderen terug 
waren van vakantie werd op zaterdag 30 augustus 2014 de speeltuin officieel geopend door 
wethouder Huib van Olden. hierna werd de speeltuin onder het genot van een hapje en drankje 
door de Maliskampse kinderen getest en goedgekeurd.  

Naast dit grootschalige project liep het reguliere onderhoud gewoon door en dus werd het gras 
gemaaid, bladeren geharkt, de perkjes bijgehouden en de toestellen en overige voorzieningen 
onderhouden. Ook stelde de speeltuin in het eerste weekend van januari haar terrein beschikbaar 
voor een geslaagd Drie Koningen Feest en vond er in maart de jaarlijkse bladharkmiddag plaats 
waarbij diverse bewoners meehielpen bij het onderhoud van speeltuin en dierenpark.  

Sinds januari 2014 is het beheer in handen van Thomas van Leeuwen die dit stokje heeft 
overgenomen van Sander van der Heijden.  

 

Financiën  

In 2014 is een grote slag gemaakt met het beheren van de administratie. Dat geldt zowel voor 
tijdige betaling van crediteuren als inzicht in tijdige betaling van debiteuren en, waar incidenteel 
nodig, het herinneren van debiteuren aan hun betalingsverplichtingen. Tevens is de administratie 
zodanig ingericht dat van elke portefeuille de opbrengsten en kosten inzichtelijk zijn alsmede de 
activa en passiva. 

De eerder vermelde langlopende dossiers hebben in 2014 ook een financieel effect gehad. Zo is 
met de overdracht van het oude Trefpunt een einde gekomen aan de jarenlange vaste kosten die 
de Stichting aan dit pand kwijt was aan vorstvrij houden, vaste kosten voor gas en electra en 
OZB. Dit bedroeg jaarlijks zo’n EUR 3.000 tot EUR 4.000. De juridische overdracht vond in mei 
2014 plaats, waarbij tevens het kadastrale perceel is verdeeld over de Speeltuin met een 
verlenging van de erfpacht en het gedeelte van het oude Trefpunt. Dit gebouw is vervolgens in de 
zomerperiode gesloopt. Eind 2014 hebben we, na afspraken met de gemeente, een vergoeding 
gekregen voor het “in de lucht houden” van het oude gebouw zolang een nieuwe bestemming niet 
duidelijk was. Deze kosten waren bij lange na niet genoeg. Echter de gemeente heeft wel op 
andere terreinen de kosten betaald voor afronding van dit dossier. 

Aangaande de exploitatiekosten van Ons Trefpunt zijn de kosten hiervan in 2014 gedaald ten 
opzichte van eerdere jaren. Deze daling van dit deel van de kosten zat voornamelijk in een betere 
verdeling van algemene kosten over de verschillende gebruikers. Ons Trefpunt kreeg namelijk 
kosten toegerekend van diensten die ze niet afneemt. Het effect is over 2014 nog beperkt, maar 
zal in 2015 al een heel jaar werkzaam zijn. Ten aanzien van de energiekosten lopen de 
gesprekken nog om ook daar tot een verdeling te komen die strookt met de realiteit. Dit zal de 
exploitatiekosten in de komende jaren aanzienlijk verlagen. 

Naar aanleiding van de beleidsvergadering is besloten om naar de toekomst toe al een buffer aan 
te leggen voor de drie pijlers van de Stichting: Ons Trefpunt, het Dierenpark en Speeltuin 
‘Lijsterbosje”. Dit betekent concreet dat de Stichting een deel van haar Eigen Vermogen / 
voorziening een bestemming zal geven ten behoeve van toekomstig grootschalig 
onderhoud/renovatie. Jaarlijks wil de Stichting vanuit het EV hiervoor bedragen apart zetten. De 
benodigde bedragen zullen in 2015 op een rij worden gezet. 

Daarnaast wil de Stichting de toekomstige exploitatie borgen door een deel van het EV de 
bestemming van Vaste Reserve te geven. Deze Vaste Reserve bevat het minimum vermogen 
aan dat de Stichting voor haar structurele exploitatie nodig heeft in het geval er zich een grote 
calamiteit voordoet. Zo’n calamiteit houdt in dat de Stichting gedurende enkele jaren geen 
opbrengsten heeft en wel doorlopende kosten. Dit zou het slechts denkbare scenario zijn. In 
concreto: 1) de stichting heeft gedurende drie jaren geen inkomsten en 2) de Stichting heeft 
gedurende drie jaren ongeveer 40% van de huidige structurele kosten. Hoger dan 40% zal dit niet 
zijn, omdat het restant variabele kosten betreft. Met dit scenario komt het vereiste vermogen uit 
op: EUR 50.000 (structurele kosten p.jr.) * 40% * 3 jaren = EUR 60.000 

Eind 2014 is dit bedrag verplaatst van de Algemene Reserve naar de Vaste Reserve. 

In de bijlagen hieronder staan de balans en V&W, alsmede het verslag van de kascontrole. 
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Bijlage 1: balans en verlies- en winstrekening 
 

 
 

 

BALANS 31-12-2013 en 31-12-2014

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa 46.697€           43.838€           Algemene reserve 54.246€           132.907€         

Liquide middelen 104.294€         116.694€         Vaste reserve 60.000€           -€                  

Overlopende activa 1.477€              1.320€             Voorzieningen 24.105€           24.105€           

Overige schulden 21.312€           29.823€           

Overige vorderingen 4.753€              6.322€             Te verdelen resultaat -2.443€            -18.661€          

Totaal 157.220€         168.174€         157.220€         168.174€         

Toelichting bij balans dd 31-12-2014 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2014 is het Eigen Vermogen gedaald met het verlies over 2013 na vaststelling van de bestemming. 

Daarnaast is in het bestuur besloten om EUR 60.000 van het EV te bestemmen als een miminum reserve die 

nodig is om bij een ernstige calamiteit de activiteiten in een later stadium te kunnen voortzetten.                     

De overige vorderingen (debiteuren) zijn licht gedaald. De overige schulden zijn m.n. gedaald door betaling 

van de huisvestingsfacturen over 2013 voor Ons Trefpunt aan Signum. 

De vaste activa is met name gestegen door de activering van de bijdrage van de Stichting in de renovatie van 

de speeltuin (EUR 7.609). De afschrijving van de speeltuin vindt plaats over 15 jaar. Daarnaast is er 

geïnvesteerd in het dierenpark (beregening en een koelkast).

VERLIES- en WINST REKENNG over 2014

2014 2013 2014 2013

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 30.632€           30.820€           Verkopen Ons Trefpunt 37.552€           28.090€           

Inkoopkosten Ons Trefpunt 6.232€              3.859€             Overige baten Trefpunt 1.201€              585€                 

Kosten oude Trefpunt 1.489€              3.533€             Vergoeding oude Trefpunt 3.152€              -€                  

Kosten Dierenpark 5.301€              6.086€             Opbrengsten Dierenpark 3.579€              1.825€             

Kosten renovatie dierenpark -€                  1.193€             Opbrengsten renovatie dierenpark -€                  1.365€             

Kosten Speeltuin 1.166€              2.205€             Opbrengsten Speeltuin 325€                 1.215€             

Kosten renovatie Speeltuin 25.305€           -€                  Opbrengsten Speeltuin renovatie 25.305€           -€                  

Kosten Events 1.369€              3.982€             Opbrengsten Events 1.876€              3.775€             

Kosten Kleurencirkel 968€                 6.500€             Opbrengsten Kleurencirkel 968€                 6.500€             

Overige baten

Rentebaten 862€                 1.215€             

Kosten algemeen 4.802€              5.052€             Te verdelen resultaat 2.443€              18.661€           

Totaal 77.264€           63.231€           77.264€           63.231€           

Verkorte toelichting bij V&W over 2014 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2014. Door de 

kosten en de opbrengsten te splitsen is zichtbaar hoe onze activiteiten zich verhouden tussen opbrengsten en kosten.

De meeste onderdelen krijgen minder opbrengsten binnen dan aan kosten worden gemaakt. Alleen Ons Trefpunt kent dit jaar 

een positieve exploitatie. Daarnaast hebben we in 2014 fysiek en financieel afscheid kunnen nemen van het oude Trefpunt. 

Vanuit de gemeente is na overleg een coulance-vergoeding ontvangen voor de beheerkosten van de afgelopen jaren. exclusief 

de incidentele kosten tegen de nullijn. Bij Events is gebleken dat de twee voorgaande jaren betaalde kosten niet voor rekening 

van Events zijn geboekt. Dat is in 2014 rechtgetrokken waardoor daar éénmalig ook een positief saldo overblijft.

De algemene kosten bevatten voornamelijk verzekeringskosten, algemeen gereedschap en kosten voor de website van 
De algemene kosten bevatten (van groot naar klein) verzekeringskosten, (éénmalige) administratiekosten, kosten voor de 

website van Maliskamp, bankkosten en kosten gemaakt door het bestuur. 


