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Aanwezigen bestuur:  Functie 

Govert Weinberg  voorzitter 

Sander van der Heijden  secretaris, speeltuin 

Marij Geurts-Van Kessel  Ons Trefpunt 

Robin van Eeuwijk  dierenpark  

 

 

Agenda: 

1. Mededelingen  

2. Ontstaan van de stichting 

3. Huidige activiteiten 

� Speeltuin Het Lijsterbosje 

� Dierenpark 

� Ons Trefpunt, de oude en huidige locatie 

4. Toekomst 

� Speeltuin 

� Exploitatie Ons Trefpunt 

� Actieve betrokkenheid wijkbewoners 

5. Bestuur en vrijwilligers 

6. Financiën  

7. Maliskamp Events (Josje Verbeten) 

8. Rondvraag 

  

Uitleg Afkortingen: 

- SWM:  Stichting Wijkbelangen Maliskamp  
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1. Mededelingen  

• Onze Penningmeester Frits Neomagus is helaas langdurig ziek en niet inzetbaar.  

• De portefeuillehouder strategie & marketing Ons Trefpunt Ko Henderiks vertrekt per 1 juni 2013 

• De officiële opening van het gerenoveerde dierenpark Maliskamp zondag 23 juni 16.00 uur 

 

 

2. Ontstaan van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp 
Stichting Wijkbelangen Maliskamp is ontstaan in 1998 als een juridische fusie van 

- Stichting Ons Trefpunt (1993) 

- Stichting Jeugdbelangen Maliskamp  (1951) 

- Stichting Kinderboerderij Maliskamp (1976) 

 

Het Bestuur was tot en met 2010 een personele unie met de wijkraad Maliskamp. 

De samenwerking tussen de wijkraad en wijkbelangen blijft belangrijk. De stichtingen hebben formeel 2 

keer per jaar overleg. 

 

 

3. Huidige activiteiten 
 

3.1 Speeltuin het Lijsterbosje 

 

De portefeuillehouder geeft aan dat er gewerkt wordt met een jaarplan, waarbij 3 componenten 

centraal staan: 

- veiligheid 

- ontwikkeling 

- comfort 

Wat betreft veiligheid gaat het om de veiligheid van toestellen zelf, maar ook om de sociale veiligheid 

van het terrein. Om die reden is dit voorjaar flink gesnoeid, zodat het terrein opener is geworden. 

Ontwikkeling betekent dat de speeltuin kinderen van verschillende leeftijden moet uitnodigen hun 

vaardigheden te vergroten: motorische vaardigheden, sociale vaardigheid, etc. Comfort staat tot slot 

voor comfort  voor de ouders (voldoende zitgelegenheid), maar ook comfort bij het plegen van 

onderhoud: toestellen of onderdelen moeten makkelijk te vervangen zijn door een vrijwilliger, zodat 

niet direct hoge kosten gemaakt hoeven te worden voor de inzet van een professionele monteur. 

 

Aan de hand van een jaarplanning zijn verschillende activiteiten geordend: 

- toestellen: onderhoud, inspecties, etc. 

- groen: onderhoud, controele op eikenprocessierups, etc. 

- evenementen: de bladharkborrel, landelijke speeltuindag en burendag. 

De planning is opgenomen in het jaarplan, zodat een  

 

Toekomst  

De huidige speeltuin vraagt steeds intensiever onderhoud doordat toestellen op leeftijd komen. 

Sommige onderdelen zijn niet of moeilijk verkrijgbaar en door de diversiteit van leveranciers. Op korte 

termijn zal een ompuls gegeven gaan worden aan het onderhoud, op de langere termijn zal de speeltuin 

als een grootschaliger renovatie tegemoet gaan. Het voornemen is een werkgroep te vormen die daar in 

mee wil denken en -werken 
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Veel gestelde vraag: inspecties 

De gemeente laat jaarlijks een externe inspectie uitvoeren in de speeltuin en houdt een logboek bij. Als 

stichting zelf wordt tweemaandelijks een visuele controle uitgevoerd. Afhankelijk van de bevindingen 

wordt direct actie ondernomen of wordt het op de onderhoudsagenda geplaatst. 

 

Veel gestelde vraag: onderhoud 

De stichting voert zelf odnerhoud daar waar dit door een vrijwilliger gedaan kan worden. Zaken die we 

als stichting niet op kunnen lossen, worden bij de gemeente voorgelegd. Met de gemeente is op dit vlak 

een goede samenwerking met het wijkteam openbare ruimte Rosmalen. 

 

Veel gestelde vraag: Overlast 

Wanneer er sprake is van acute, grote overlast, moet de politie gebeld worden. Is er sprake van 

sluimerende overlast, dan kan eventueel contact gezocht worden met de jongerenwerker van Divers. Op 

dit moment wordt de speeltuin niet actief geopend en gesloten; de speeltuin is altijd open. Mocht er 

aanleiding toe zijn wel actief af te gaan sluiten, dan kan daar verandering in worden aangebracht. 

 

3.2 Dierenpark Maliskamp 

 

De portefeuillehouder geeft aan dat 95% van de renovatie voltooid is.  

Doordat dit alle tijd opslokt en het park nog niet geheel klaar is, heeft het op dit moment geen zin om 

een gedetailleerd verslag van kosten te doen.   

 

Wel globaal de kosten en korte uitleg: 

Begroting   € 20.200 

Realisatie   € 34.000 

 

Doordat de fonsenwerving voorspoedig is verlopen, werd het mogelijk tegenvallers op te vangen. De 

overschrijding kosten zijn grotendeels toe te schrijven aan: 

-  Compleet vervangen van alle hekwerken i.p.v. verplaatsen / vervangen €   9.000,00 

-  Het compleet isoleren van de hoofdruimte     €   2.800,00 

 

De portefeuillehouder belooft dat na de renovatie de uiteindelijke kosten gepubliceerd worden op de 

website. 

 

 

3.3 Ons Trefpunt 

 

Dit onderdeel is op te splitsen in het oude Trefpunt en het nieuwe Trefpunt, 

 

Wat betreft de oude locatie van Ons Trefpunt  

- Het oude Trefpunt en de speeltuin liggen kadastraal op hetzelfde perceel. 

- De overdracht van het oude Trefpunt door de stichting aan de gemeente moet nog notarieel 

geregeld worden. 

- Stichting Wijkbelangen eist daarbij dat de speeltuin behouden blijft op de huidige locatie of een 

volwaardig alternatief geboden wordt.  

- Tot dusver is geen voorstel gedaan dat aan deze eis tegemoet komt, ook de suggestie van een 

kadastrale splitsing is van de hand gewezen.  
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- De overdracht van de erfpacht aan de gemeente is hierdoor nog niet gerealiseerd, waardoor de 

stichting jaarlijks circa 4.000,= kwijt is aan een gebouw dat niet gebruikt wordt (woz, verzekering, 

gas, water, licht). Echter: het in stand houden van een goede speeltuinvoorziening vinden we 

een groot goed, dat heeft tot nu toe ook betekent dat we met eerdere voorstelen niet akkoord 

zijn gegaan. Tegelijkertijd zal iedereen beseffen dat dit geen jaren kan duren, simpelweg om 

financiële redenen.  

 

Huidige locatie Ons Trefpunt: 

De exploitatie van het huidige Trefpunt komt aan de orde bij het onderdeel financiën.  

 

Wat betreft de samenwerking met Maliskamp Events zijn er helaas in de afgelopen periode een aantal 

momenten geweest waarbij geen gebruik is gemaakt van het Trefpunt. De stichting heeft een huurder 

die wekelijks iedere zondagochtend gebruik maakt van het Trefpunt. Dat betekent  dat het passen en 

meten is wanneer er zaterdagavond of zondagmiddag door events een activiteit gepland is.  

Het afgelopen jaar is het een aantal keer voorgekomen dat de indruk is ontstaan dat het Trefpunt 

daardoor geheel niet beschikbaar was. Dat is echter een misverstand, maar het vergt wel passen en 

meten van partijen om terecht te kunnen. De stichting betreurt het dat er bij sommigen een beeld is 

ontstaan dat er ‘niks kan’ in het Trefpunt en dat ‘anderen altijd voorrang hebben’. Langlopende 

overeenkomsten kunnen wij echter niet zo maar op zij zetten, dat zou contractbreuk betekenen. 

 

Er is een horecavergunning aangevraagd voor het Trefpunt zodat duidelijk is binnen welk kader het 

Trefpunt kan opereren. Momenteel is er nog geen uitsluitsel over deze aanvraag.  

 

Antwoord op veel gestelde vragen:  

- Hoe kun je een ruimte huren? 

� Bel Marij Geurts van Kessel: 073-5214375 

- Wat zijn de kosten?  

� Grote zaal:    € 40,00 / dagdeel 

� Kleine zaal:  € 35,00 / dagdeel 

� Bestuurskamer:  € 25,00 / dagdeel 

� Internet (vast /Wi-Fi): inbegrepen 

� Gebruik audioapp.:   inbegrepen 

� Gebruik beamer:   € 25,00 

� Gebruik bar:   per consumptie 

- Welke voorwaarden gelden er? 

� Belangrijkste is dat de ruimte veegschoon en netjes wordt opgeleverd 

� Ons Trefpunt is niet voor grote feesten en partijen, wel voor wijk gebonden activiteiten &  

feesten, workshops, seminars, culturele activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten in 

persoonlijke sfeer. 

- Wanneer kan het Trefpunt niet worden gehuurd? 

� Wanneer het bezet is en wanneer het niet voldoet aan onze horeca vergunning (zie 

bovenstaand) 

- Hoe kan de sfeer verbeterd worden? 

� Graag luisteren wij naar uw ideeën, mail naar secretariswijkbelangen@wijkmaliskamp.nl 

� Randvoorwaarde is dat de multifunctionele eigenschappen van de zaal gewaarborgd blijven 

en objecten geen extra werk opleveren. 

 

- Wat te doen bij overlast?  
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� Bel de beheerder Marij Geurts van Kessel: 073-5214375. Bij echte overlast Politie bellen: 112  

 

 

4. Toekomst 
Wat betreft de toekomst staan er drie zaken op de agenda bovenaan bij de stichting: 

- Speeltuin 

-  Exploitatie Ons Trefpunt 

-  Actieve betrokkenheid wijkbewoners 

 

De speeltuin zal op niet al te lange termijn (tussen nu en twee jaar) stevig gerenoveerd moeten worden. 

Daarbij wil de stichting het karakter van de speeltuin(groen, ruim van opzet) behouden en zorgen dat de 

speeltuin toekomstbestendig is met een levensduur van 25 jaar. De stichting wil hier een werkgroep 

voor oprichten. 

 

De exploitatie van het Trefpunt moet verbeterd worden: de huur en gebruikerskosten moeten worden 

terugverdiend, daarnaast is het de bedoeling dat ‘winst’ van het Trefpunt besteed kan worden aan de 

speeltuin en het dierenpark. Nu het trefpunt zelf negatief draait, blijft er ook geen geld over voor de 

andere voorzieningen en slinkt het eigen vermogen. De stichting wil voor beheer en exploitatie een 

werkgroep oprichten die op zoek gaat naar verbeteringen en oplossingen.  

 

De verschillende voorzieningen die de stichting beheert vragen om onderhoud en inzet van mensen. De 

stichting staat altijd open voor mensen die een rol in het bestuur of in een werkgroep willen nemen. 

 

 

5. Bestuur en vrijwilligers 

Stichting Wijkbelangen Maliskamp is ontstaan in 1998 als een juridische fusie van 

- Stichting Ons Trefpunt (1993) 

- Stichting Jeugdbelangen Maliskamp  (1951) 

- Stichting Kinderboerderij Maliskamp (1976) 

 

 

6. Financiën 
Per onderdeel zijn de uitgaven/ontvangsten van 2012 voor SWM als volgt: 

 

• Algemene kosten Stichting    -/- €   3.830,00 

• Ons Trefpunt exploitatie    -/- €   5.915,00 

• Dierenparkje exploitatie    -/- €   4.410,00 

• Speeltuin exploitatie     -/- €      390,00 

• Renovatie dierenparkje    -/- €   7.225,00 

• Ons Trefpunt oude locatie   -/- €   2.575,00 

 Totaal ontvangsten/uitgaven:   -/- € 24.345,00 (verlies) 
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Vermogen: 

• Omvang 

Eigen vermogen per 31-12-2010    €  160.000,00 

Eigen vermogen per 31-12-2012    €  110.000,00 

 

• Hoe is het vermogen ontstaan? 

Spaarzaam zijn 

Baropbrengst Trefpunt 

Subsidies 

Reserveringen 

 

• Hoe wordt het gebruikt? 

- Rente opbrengsten 

- Subsidiëren nieuwe initiatieven/bijzondere kosten 

 

• Recente grote uitgaven 2011-2012: 

- Bar/keuken Ons Trefpunt    € 15.000 

- Nieuw meubilair Ons Trefpunt   € 35.000 

- Renovatie dierenpark    €   7.200 

- Kosten ongebruikte Oude Trefpunt (2 jaar) €   8.000 

Totaal grote uitgaven in 2011 en 2012: € 69.000 

 

Het financiële jaarverslag inclusief balans zal omstreeks 1-11-2013 gereed zijn en gepubliceerd worden. 

Door het wegvallen van de penningmeester wegens gezondheidsproblemen heeft dit vertraging 

opgelopen.   

 

 

7. Maliskamp Events 

Josje Verbeten geeft aan dat Maliskamp Events fungeert als zelfsturende werkgroep onder stichting 

wijkbelangen. Binnenkort staat het zomerevent weer op de agenda; er is weer een aantrekkelijk 

programma voor jong en oud. Iedereen is van harte uitgenodigd; kaarten voor de bbq zijn nog 

verkrijgbaar.  

 

 

8. Rondvraag 
Aan het einde van alle onderwerpen is gelegenheid geboden voor de aanwezige om vragen te stellen. 

Door SWM Deze vragen en antwoorden van SWM zijn hieronder samengevat: 

 

Ignace Schretlen vraagt of op korte termijn een definitieve plek voor het ‘benkske’ kan worden 

gevonden. Het staat op dit moment op de verkeerde plek en komt niet tot zijn recht.  

Antw: de wijkraad zal in samenspraak met Ignace een definitieve plaats voorstellen aan de gemeente.  

 

Jurjen Bottema doet de suggestie om Wijkraad en Wijkbelangen te fuseren, zodat alle misverstanden in 

de wijk over wie wat doet ten einde zijn.  

Antw: begin mei is een eerste verkennend gesprek geweest tussen Wijkraad en Wijkbelangen over 

nadere samenwerking. Deze gesprekken zullen de komende tijd worden voortgezet. 
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Hans Krosse vraagt of de statuten van de stichting weer op de website kunnen.  

Antw: zal binnenkort geplaatst worden.  

 

Luuk Bruekers: Hoe zit het met de financiering van de speeltuin? 

Antw: de stichting heeft bescheiden inkomsten uit subsidies van de landelijke afvaldag (beter bekend als 

de bladharkmiddag) en Burendag van het Oranjefonds. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten 

vanuit het Trefpunt aangewend voor de speeltuin.  

 

Jurjen Bottema: Wat is de status van het bomenpark in de speeltuin? 

Antw: er staan een aantal eiken en beuken met monumentale allure. Die zouden wel naar de toekomst 

toe ruimte moeten krijgen om te volgroeien, door andere bomen weg te nemen. Daarnaast staat er een 

klein deel bomen zonder bijzondere waarde (een populier en enkele dennen en esdoorns). De gemeente 

heeft alle bomen in kaart gebracht.  

 

Ton Niessen: wat wordt er gedaan bij overlast in de speeltuin? Kan de speeltuin actief geopend en 

gesloten worden?  

Antw: Het afgelopen jaar is de overlast gelukkig al verminderd door het verwijderen van het berghok en 

snoeien van groen, waardoor het meer open is geworden. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat er nooit 

meer overlast is. Bij grote overlast waarbij gevaar dreigt (brandjes stichting, vernieling e.d.) is het zaak 

de politie te bellen. Is er sprake van overlast als gevolg van hangjongeren, dan kan welzijnswerk worden 

ingeschakeld. Wanneer het noodzakelijk blijkt om de speeltuin actief te openen en sluiten, kan een 

sleutel beschikbaar worden gesteld.  

 

Hans Krosse: de overlast in de speeltuin is waarschijnlijk ook verminderd doordat het zich heeft 

verplaatst naar het kunstgrasveldje.  

Antw: het is ons ook ter ore gekomen dat daar met regelmaat nu overlast is. Het valt buiten de 

activiteiten van de stichting, maar we hopen dat gemeente, politie en welzijnswerk de overlast snel 

kunnen terugdringen.  

 

Ad Claassen: het prikkeldraad in de achterste weide van het dierenpark staat erg onvriendelijk. Kan het 

aangepast worden?  

Antw: prikkeldraad heeft de functie om dieren binnen te houden en de mensen buiten. Het gebruik van 

prikdraad is tijdens de renovatie bij meerdere wijkbewoners getoetst en zij hadden geen bezwaar. 

Mocht er een betere oplossing aandienen en blijkt die financieel haalbaar, dan zal dat alsnog vervangen 

worden.  

 

Hans Krosse: kan het idee van de natuurspeeltuin nog wat toegelicht worden? 

Antw: een groot aantal toestellen raken aan het einde van hun technische levensduur. In de huidige 

opzet is geen duidelijk speelconcept zichtbaar, waarbij de verschillende doelgroepen en 

ontwikkelgebieden uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen. Zodoende zijn er ideeën om over te 

gaan tot renovatie, waarbij het uitgangspunt is dat ook de uitstraling van de speeltuin gaat aansluiten bij 

het groene karakter van de wijk. Vandaar dat er gesproken wordt van een ‘natuurspeeltuin’.  

 

 

Ad Claassen: ik raad de stichting aan om actief op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de 

speeltuin. 
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Antw: wij zijn niet op zoek naar andere locatie. Ons standpunt is behoud van de speeltuin op huidige 

locatie. Verplaatsen gaan wij mee akkoord mits dit een volwaardig alternatief is en breed gedragen is in 

de wijk. 

 

Ignace Schretlen: wat is de relatie tussen SWM en Maliskamp Events? 

Antw: Maliskamp Events is een werkgroep van Stichting Wijkbelangen Maliskamp 

 

Hans Krosse: Er is een horecavergunning verleend aan Ons Trefpunt onder voorwaarden. Wanneer komt 

er overleg met de direct omwonenden? 

Antw: Aan verschillende problemen wordt gewerkt, maar er zijn ook andere gebruikers van het pand 

waardoor sommige voorstellen een langere weg afleggen voordat er actie ondernomen kan worden. Er 

zal nog een overleg met de direct omwonenden gepland worden.  

 

Ad Claassen: wellicht is het mogelijk de vergunning te publiceren op de website?  

Antw: goede suggestie, zullen we doen. 

 

Bep van de Ven: natuurlijk is het vervelend als een bal in je tuin terecht komt, maar kinderen moeten 

gewoon kunnen spelen! 

 

Bewoner Maliskamp (naam onbekend): Kan de sfeer worden verbeterd in Ons Trefpunt? Het ziet er 

allemaal zo ongezellig en steriel uit.  

Antw: de sfeer verbeteren is lastig omdat iedere huurder andere eisen stelt aan de inrichting. Maar als 

een aantal mensen dit willen uitzoeken en voorstellen willen doen, zijn zij van harte uitgenodigd.  

 

Luuk Bruekers: Kunnen de vragen & antwoorden worden gepubliceerd op de website? 

Antw: het hele verslag, inclusief vragen en antwoorden, komt op de site.  

 

Ton Niessen: Wellicht kan een soort vacaturebank op de website geplaatst worden?  

Antw: goede suggestie, gaan we uitwerken.  

 

Josje Verbeeten: we hebben dringend mensen nodig die stukjes schrijven om de website up tot date te 

houden.  

Antw: nemen we op in de vacaturebank. 

 

Bewoner Maliskamp (naam onbekend): Worden de financiën op de website gepubliceerd? 

Antw: ja, dit zal op de website worden gepubliceerd. De afwikkeling van 2012 heeft vertraging nu de 

penningmeester voor langere tijd uitgevallen is. 

 

 

 


