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Jaarverslag Stichting Wijkbelangen Maliskamp (SWM) 2016 
 
Speeltuin ‘t Lijsterbosje, Dierenpark Maliskamp, Maliskamp Events  en Ons Trefpunt hebben in 2016 
weer veel tevreden en blije bezoekers en gebruikers opgeleverd! 
 
Bestuur 
In 2016 heeft het bestuur van de SWM een nieuwe samenstelling gekregen.  

• Per april 2016 is Maliskamp Events als commissie toegevoegd, waar voorheen alleen sprake was 
van een nauwe samenwerking. Josje Verbeeten heeft vele jaren Maliskamp Events getrokken en 
samen met vele vrijwilligers mooie evenementen in de wijk georganiseerd. In samenspraak met 
Josje en de Wijkraad  is besloten dat Events een commissie van SWM wordt met Loes 
Bonnemayer als portefeuillehouder.  

• Juup Boudewijn werd bestuurslid/portefeuillehouder Trefpunt en nam daarmee de taken over 
van Pieter Piscaer en Marij Geurts van Kessel, die uit het bestuur traden.  

• Jeanne Vogel werd de nieuwe secretaris en nam daarmee de taken over van Loes Bonnemayer. 
 
Eind 2016 werd het bestuur gevormd door Sander van der Heijden (voorzitter), Jeanne Vogel 
(secretaris), René Matser (penningmeester), Juup Boudewijn (Trefpunt), Robin van Eeuwijk 
(dierenpark), Thomas van Leeuwen (speeltuin) en Loes Bonnemayer (Events) 
Samen met de buurtsuper begeleidde het bestuur een stagiaire van de Hogeschool Avans. De stage 
was erop gericht de mogelijkheden van verbetering van de leefbaarheid in de wijk te onderzoeken en 
zo mogelijk uit te voeren. 
 
Maliskamp Events 
In 2016 heeft de focus gelegen op het organiseren van het Zomer Event. Op 18 juni heeft een 
succesvol Zomer Event plaatsgevonden. In samenwerking met o.a. de scouting, Kanteel en de 
buurtmarkt Maliskamp was er een programma voor groot en klein. In 2016 is verder een paasfeest 
georganiseerd en is dierendag in samenwerking met school opgepakt. 
 
Wijkcentrum Ons Trefpunt 
Marij Geurts van Kessel is teruggetreden als bestuurslid, maar is actief gebleven om het reilen en 
zeilen van Ons Trefpunt soepel te laten verlopen.  
Ons Trefpunt heeft met nieuw meubilair, kleur en fotomateriaal uit de wijk een gezelligere uitstraling 
gekregen en een eigen karakter. De voorraadruimtes zijn ontdaan van overbodig materiaal van 
huidige en voormalige gebruikers.  
Met alle vaste gebruikers zijn contactgegevens en afspraken vastgelegd in een contract en de 
gebruikersvergoedingen zijn geïndexeerd en aangepast; in de meeste gevallen verhoogd, voor het 
eerst in 6 jaar. Voor zover relevant is geluidsoverlast met gebruikers besproken. 
De financiële positie van Ons Trefpunt is verbeterd en inkomsten en uitgaven zijn in balans. Niet 
alleen door de prijsaanpassingen van de vaste en incidentele gebruikers waardoor de inkomsten 
toenamen, maar zeker ook door reëlere en gunstigere afspraken over de beheerskosten met de 
andere Meerlaer gebruikers waardoor de vaste lasten afnamen.  
Sedert medio 2016 beschikt website wijkmaliskamp.nl een reserveringsmodule voor Ons Trefpunt. 
Daarmee is voor iedereen digitaal inzichtelijk wie op welk moment van Ons Trefpunt gebruik maakt. 
Een reserveringsverzoek kan vrij eenvoudig worden ingediend en snel al dan niet gehonoreerd. 
Het aantal vaste en incidentele gebruikers is vrij stabiel; de gebruikers zijn erg tevreden over de 
accommodatie en de wijze van bedrijfsvoering. Het gebruik door wijkbewoners zelf blijft echter nog 
achter. De ligging van Ons Trefpunt als onder deel van kind en wijkcentrum De Meerlaer maakt de 
toegang niet gemakkelijk en mogelijk gebruik ondoorzichtig. Van de mogelijkheid om bier- en 
statafels te lenen wordt regelmatig gebruik gemaakt. 
 



Speeltuin ‘t Lijsterbosje 
2016 was voor Speeltuin ’t Lijsterbosje weer een goed jaar waar veel kinderen (en ook volwassenen) 
weer een fijne tijd hebben beleefd. Het was het jaar waarin we vele mooie zonnige dagen hebben 
gehad en waarin warmterecords werden gebroken. Dit was ook te merken aan het aantal bezoekers 
die weer goed de weg naar de speeltuin wisten te vinden.  
Op verschillende klusdagen staken we met enthousiaste buurtbewoners de handen uit de mouwen 
om zo de speeltuin van zijn mooiste kant te laten zien. Op de Burendag van het Oranjefonds en de 
Zwerfvuildag van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn al het meubilair en toestellen schoongemaakt, 
is klein onderhoud aan de toestellen verricht en zijn de borders, gazon en diverse bomen 
onderhouden. Het blote voetenpad is opnieuw ingericht waarbij is gekozen voor diverse soorten 
bestrating.  Door het jaar heen zijn klein onderhoud en diverse groenwerkzaamheden ook 
noodzakelijk. Gelukkig hebben we ook in 2016 weer veel te danken aan de buurtmarktmedewerkers 
van Cello. Wekelijks hielden zij in het voorjaar en de zomer het gras kort en in het najaar de speeltuin 
bladvrij. Enkele buurtbewoners zorgden er iedere dag voor dat de speeltuin s‘morgens werd 
geopend en met het vallen van de avond weer gesloten. 
Om het onderhoud van zowel speeltuin als dierenpark te kunnen bekostigen is er in de maand 
september een donateursactie gehouden. Alle inwoners van Maliskamp kregen een donateurskaart 
in de brievenbus waarmee ze een geldbedrag konden doneren. Dankzij de hulp van een groot aantal 
buurtgenoten zijn alle kaarten in korte tijd opgehaald en was het opgehaalde bedrag kostendekkend. 
Donateurs kregen dit jaar als dank de enige echte Maliskamp koelkastmagneet waarmee de 
verbondenheid werd onderstreept tussen donateur en wijk.  

 
 
Dierenpark 
In 2016 leken de financiën onder druk te komen staan omdat de gemeente ’s-Hertogenbosch 
voornemens was de subsidie aan kinderboerderijen/dierenparken substantieel te verlagen. SWM 
heeft samen met anderen daarover stevig discussie gevoerd met als resultaat dat in september is 
besloten de bezuinigingen niet door te laten gaan. De jaarlijkse tegemoetkoming in de exploitatie 
blijft gehandhaafd en daarmee de bestaanszekerheid van het dierenpark. 
Serviceclub Rotary ’s-Hertogenbosch Oost stak tijdens de NL Doet-dag met 15 enthousiaste leden de 
handen uit de mouwen en kwam helpen bij de jaarlijkse klus- en schoonmaakactiviteiten.  
In 2016 is een start gemaakt met een grote opgave: de vernieuwing van de oude buitenberging. Het 
park is bij de laatste renovatie prachtig geworden, maar de buitenberging is dat (nog) niet. Het 40 
jaar oude houten gebouw is ernstig aangetast door houtworm, creëert overlast van ongedierte, 
ontbeert quarantaine ruimtes, kampt met lekkages, heeft een maatvoering die het slecht 
toegankelijk maakt voor vrijwilligers en voldoet bij lange na niet meer aan de eisen die het 
bouwbesluit stelt aan dergelijke gebouwen. In november is een werkgroep van 6 personen gevormd 
die een plan van eisen heeft geformuleerd waarop in 2017 een plan van aanpak aan de gemeente ’s-
Hertogenbosch kan worden voorgelegd. Het doel is om de vrijwilligers maximaal te faciliteren, het 
dierenwelzijn te bevorderen, te voldoen aan het bouwbesluit 2012 en een duurzame oplossing voor 
de komende 50 jaar te realiseren. 
 
Financiën 
In 2016 heeft de Stichting wederom een jaar financieel positief afgerond. Naast de vele activiteiten 

heeft het bestuur ook gestreefd naar een financieel evenwichtig jaar en is daar in geslaagd. Overall 

vertonen de portefeuilles een vergelijkbaar niveau als 2015. De Stichting is hiervoor wederom veel 

mensen erkentelijk: enerzijds de vrijwilligers voor hun inzet binnen de Stichting en anderzijds de 

wijkbewoners voor hun deelname aan de wijk-evenementen en bijdragen aan de jaarlijkse donatie-

actie. 



De portefeuille Algemeen had dit jaar echter geen eenmalige uitgaven waardoor het kostenniveau 

van eerdere jaren werd gerealiseerd. De dalende rente op spaarrekeningen zorgt voor navenant 

dalende renteopbrengsten. Met ons administratieprogramma SnelStart konden, naast de reguliere 

boekhouding, opnieuw de incasso’s worden verwerkt die vanuit de jaarlijkse donatie-actie zijn 

binnengekomen. 

De portefeuille van Ons Trefpunt miste in 2016 juist eenmalige baten (verrekening energiekosten) bij 

een licht lager kostenniveau. Hierdoor kwam het positieve resultaat van deze portefeuille lager uit. 

Door werving van enkele nieuwe vaste gebruikers zullen de gebruikers-opbrengsten in het komende 

jaar hoger uitkomen.  

Het Dierenpark en de Speeltuin konden door het ontbreken van uitgaven voor gereedschappen die 

gebruikt worden voor het onderhoud (bosmaaier en bladblazer) hun kosten verlagen. Hierdoor was 

ook een kleinere bijdrage uit de donatie-actie nodig om de exploitatie kostendekkend te maken.  

Events maakt sinds dit jaar integraal onderdeel uit van de Stichting. Financieel heeft Events een mooi 

jaar gedraaid door gezellige wijk-gerelateerde activiteiten en een eenmalige bijdrage vanuit de 

Buurtmarkt. Een deel van die bijdrage kan voor meerdere jaren worden gebruikt tbv toekomstige 

activiteiten. De fijne samenwerking tussen de Buurtmarkt en de Stichting loopt overigens via diverse 

portefeuilles met hulp bij de Speeltuin en Dierenpark tot inkopen voor Ons Trefpunt en Events.  

Onder aan de streep bleef dit jaar een positief resultaat van EUR 2.007 over. Dit wordt toegevoegd 

aan het Eigen Vermogen. Vanuit dit Eigen vermogen is ook dit jaar een bedrag toegewezen aan de 

voorziening voor het Dierenpark (EUR 3.000) de Speeltuin (EUR 2.000) om voor toekomstige 

investeringen een bedrag gereserveerd te hebben.  

In de bijlagen 1 en 2 hieronder staan de Balans en de V&W. Het verslag van de kascontrolecommissie 

volgt nog. 

 

  



Bijlage 1: Balans eind 2015 en eind 2016 

 

  

BALANS 31-12-2016 en 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa 30.416€           38.556€           Algemene reserve 49.246€           51.837€           

Liquide middelen 121.476€         116.096€         Vaste reserve 60.000€           60.000€           

Voorzieningen 31.847€           28.607€           

Debiteuren 5.536€              5.527€             Crediteuren 1.976€              5.735€             

Overige vorderingen 2.441€              2.059€             Overige schulden 16.155€           15.011€           

Overlopende activa 1.361€              1.361€             Te verdelen resultaat 2.007€              2.409€             

Totaal 161.231€         163.600€         161.231€         163.600€         

Toelichting bij balans dd 31-12-2016 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2016 zijn er geen investeringen gepleegd. De waarde van de vaste activa is derhalve gedaald door 

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn ook de grootste verklaring voor de stijging van de liquide middelen. 

De ouderdom van de debiteuren is beperkt tot maximaal 6 à 7 weken. De overige vorderingen (debiteuren) 

bestaan uit de nog te ontvangen vergoeding van de gemeente voor de exploitatie van het dierenpark en een 

teruggave van betaalde voorschotten voor Ons Trefpunt. 

In 2016 is het Eigen Vermogen gemuteerd door het positief resultaat over voorgaand jaar (+€ 2.409) en de 

periodieke toewijzing van budgetten aan de lange termijn voorzieningen voor de portefeuilles Dierenpark en 

Speeltuin (-€ 5.000) voor toekomstige investeringen. 

Uit de voorziening van Ons Trefpunt  is een bedrag van € 4.493 gehaald voor enkele grote aanpassingen en 

verbeteringen. 

Voorstel is om het positieve resultaat over 2016 toe te voegen aan het Eigen Vermogen.



Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2016 

 

 

VERLIES- en WINST REKENNG over 2016

2016 2015 2016 2015

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 23.264€           25.007€           Verkopen Ons Trefpunt 32.964€           32.909€           

Inkoopkosten Ons Trefpunt 5.058€              4.199€             Overige baten Trefpunt -€                  3.838€             

Kosten Dierenpark 5.722€              6.471€             Opbrengsten Dierenpark 5.722€              6.471€             

Kosten Speeltuin 1.180€              2.110€             Opbrengsten Speeltuin 1.198€              2.110€             

Kosten Events 2.833€              2.451€             Opbrengsten Events 2.833€              2.451€             

Kosten algemeen 3.349€              6.383€             Overige baten algemeen -€                  238€                 

Rentebaten 697€                 1.013€             

Te verdelen resultaat (- = tekort) 2.007€              2.409€             

Totaal 43.414€           49.030€           43.414€           49.030€           

Korte toelichting bij de V&W over 2016 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2016. Door de 

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

Ook in het tweede jaar van de nieuwe donatie-actie, hebben we met diverse vrijwilligers voldoende opgehaald om de exploitatie 

van het Dierenpark en de Speeltuin opnieuw kostendekkend te maken. De kosten bij zowel het Dierenpark als de Speeltuin zijn 

gedaald omdat vorig jaar (2015) gereedschappen zijn aangeschaft die meerdere jaren meegaan. De uitgaven hiervoor (per 

gereedschap < EUR 500) zijn destijds direct in de kosten verantwoord. In 2016 ontbreken deze kosten. 

Bij Ons Trefpunt is de omzet gelijk gebleven, waarbij opvalt dat de al jaren dalende baromzet gelukkig is gestabiliseerd. De 

samenstelling van de gebruikersopbrengsten is eveneens gelijk gebleven, wat dit jaar wel meer te danken was aan incidentele 

opbrengsten door enkele uitvaarten. Dit jaar zijn de exploitatiekosten nog wat verder gedaald door overall lagere 

huisvestingskosten van KC Meerlaer.

De exploitatie van Maliskamp Events is eveneens kostendekkend. Een eventueel overschot of tekort wordt gestort of opgenomen 

uit de rekening courant die Events bij de Stichting aanhoudt.

De algemene kosten bevatten (van groot naar klein) verzekeringskosten (aansprakelijkheid, inventaris en opstallen), 

administratiekosten, kosten voor de website van Maliskamp, bankkosten en kosten gemaakt door het bestuur tijdens 

vergaderingen. Deze kosten zijn gedaald door het ontbreken van incidentele kosten zoals in 2015.

Onderaan de streep staat voor het tweede jaar op rij een positief resultaat. Dit is opnieuw te danken aan de donatie-actie en het 

structureel kunnen laten dalen van de exploitatiekosten bij vooral Ons Trefpunt. Streven van het bestuur is een neutraal danwel 

licht positief jaarresultaat.


