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Bestuur 
Het bestuur werd in 2017 ongewijzigd gevormd door voorzitter Sander van der Heijden, secretaris 
Jeanne Vogel, penningmeester René Matser en de portefeuillehouders Robin van Eeuwijk 
(dierenpark), Juup Boudewijn (Trefpunt), Loes Bonnemayer (Events) en Thomas van Leeuwen 
(Lijsterbosje). 
 
Algemeen 
2017 was een roerig jaar voor de stichting.  
Op de eerste plaats vroeg de vernieuwing van het hoofdgebouw van het dierenpark veel aandacht. 
Na veertig jaar verkeerde het houten gebouw in deplorabele toestand; slecht voor dier en vrijwilliger. 
Er zijn een aantal succesvolle stappen gezet door het bouwteam en het sponsorteam die hiervoor in 
het leven zijn geroepen. Een voorlopig ontwerp werd een definitief ontwerp; de fondsenwerving 
leverde de benodigde gelden, materialen en toezeggingen op en na het doorlopen van alle 
procedures verkreeg de stichting de vergunningen om met de bouw te starten. 
Op de tweede plaats is, om nu en in de toekomst over de grond van het dierenpark te kunnen 
beschikken, heel veel tijd en energie gestoken in gesprekken met andere wijkorganisaties (Wijkraad 
en VBB), met de parochie en met het klooster. Aanvankelijk had dat gezamenlijk overleg niet het 
gewenste resultaat en ontstond een patstelling. De Stichting Wijkbelangen heeft die doorbroken 
door zelf gesprekken te starten en kwam met de parochie tot een werkbare overeenkomst die de 
toekomst van dierenpark veilig stelt.  
Sander van der Heijden en Jurjen Bottema betoonden ach bij deze tijdverslindende activiteiten echte 
kartrekkers, waardoor een indrukwekkend resultaat werd bereikt dat door de Wijkraad en de VBB 
uiteindelijk goed is ontvangen.  
Heel inspirerend was het vrijwilligersdiner in november. Weinig mensen beseffen dat meer dan 70 
mensen zich op allerhande manieren inzetten voor de wijk. Een groep om trots op te zijn. Het 
vrijwilligersdiner is belangrijk en goed moment dat iedereen elkaar ziet.  
 
Wijkcentrum Ons Trefpunt 
De Trefpuntcommissie draagt zorg voor het gebouw en voert daarvoor overleg met de andere 
Meerlaer-gebruikers en de gemeente, beheert de (digitale) reservering en de afspraken met 
gebruikers, zorgt voor de voorraden en inkoop en handelt de Trefpuntfinanciën af.  
Door de gemeentelijke regeling voor buurtcentra werden wijkgebonden activiteiten laagdrempelig 
toegelaten. Wijkraad en Wijkbelangen houden er hun bijeenkomsten. Kinderfilm, naaiclub en 
carnavalsgroep konden er terecht en de HEVO voor hun ‘Op de koffie’ en tweemaandelijkse maaltijd. 
Een groot succes was drie maal de vertoning van de film van buurtgenoot Boer Peer: steeds een 
uitverkocht huis.  
De criteria voor het gebruik zijn aangescherpt. Ons Trefpunt kan worden gebruikt door wijkbewoners 
of door organisaties uit de regio die regelmatig komen. Incidentele gebruikers van buiten de wijk 
worden alleen bij hoge uitzondering toegelaten. 
Er is een stabiele bezetting van 14 vaste wekelijkse of maandelijkse gebruikers uit de regio. Daarnaast 
zijn er iedere maand 1-2 incidentele gebruikers. Dat geeft een stabiel inkomen met niet te veel werk. 
Er is geen permanent aanwezige beheerder: iedere vaste gebruiker moet zelfredzaam zijn. Om de 
steeds optredende ontregeling van beeld en geluid te verminderen is het gebruiksgemak en daarmee 
de storingsgevoeligheid van de geluids- en projectieapparatuur verbeterd.  
In het Meerlaeroverleg (Trefpunt, de Masten, Kanteel, Elzengaard) wordt geprobeerd het gebruik 
van het Meerlaergebouw op elkaar af te stemmen. Dat is soms lastig omdat de belangen strijdig 
kunnen zijn. Vanuit het Trefpunt is meerdere malen aan De Masten een aanbod gedaan voor gebruik 
als oplossing voor hun ruimteproblemen, maar de school heeft steeds gekozen voor andere 
oplossingen.  
De ontoereikende klimaatbeheersing is een permanent aandachtspunt. Het overleg daarover met de 
gemeente ’s-Hertogenbosch als eigenaar van het gebouw verliep stroperig. Nadat al afspraken waren 
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gemaakt over de aanpak van het ventilatieprobleem en offertes waren bekeken, besloot de 
gemeente om het klimaatprobleem op te nemen in het pilotproject om het Meerlaergebouw 
energieneutraal te maken. Daarmee is de aanpak doorgeschoven naar 2018/2019 en kijken we 
helaas al die tijd tegen een incompleet plafond aan. 
 
Dierenpark Maliskamp 
Het park werd weer erg goed bezocht en blijft in combinatie met de speeltuin een echte trekpleister.  
2017 stond vooral in het teken van de zoektocht naar nieuwe beheerder voor het dierenpark  omdat 
de huidige beheerder, Robin van Eeuwijk, te kennen gaf een stapje terug te willen doen. Hij wil de 
dieren niet in de steek laten totdat er een nieuwe beheerder gevonden is. Sander van der Heijden 
heeft aantal taken op zich genomen en opnieuw opgezet. Het belangrijkste was de stroomlijning van 
de vaste aanvoer van het voer.  
Een nieuwe beheerder is niet gevonden en beheer wordt nog steeds gevoerd door Robin, maar nu 
stuk ontlast door de hulp van Inge van Leeuwen en Sander van der Heijden. 
Eind 2017 is er een agressieve konijnenziekte RHD2 op het park geweest die 20 van de 25 heeft 
gedood. Besloten is om pas nieuwe konijnen aan te trekken en de realisatie van de nieuwbouw. 
 
Speeltuin ‘t Lijsterbosje 
Het afgelopen jaar heeft Speeltuin ’t Lijsterbosje weer vele bezoekers een vrolij ke ochtend of middag 
bezorgd.  
Door het jaar heen waren er verschillende klusdagen georganiseerd en staken buurtbewoners de 
handen uit de mouwen om zo de speeltuin van zijn mooiste kant te laten zien. Er is veel werk verzet 
tijdens de landelijke ‘Burendag’ van het Oranjefonds en de Zwerfvuildag van de gemeente ’s-
Hertogenbosch. In maart vond ‘NL Doet’ plaats met inzet van de medewerkers van een 
notariskantoor die er een teambuildingsactiviteit van hadden gemaakt. De werkzaamheden tijdens 
deze dagen liepen uiteen van het schoonmaken van al het meubilair en toestellen tot het verrichten 
van reparaties aan speeltoestellen. 
Voor klein onderhoud en diverse groenwerkzaamheden kwam veel hulp weer van twee 
medewerkers van Cello buurtmarkt. Wekelijks hielden zij in het voorjaar en de zomer het gras kort en 
in het najaar hielpen zij mee met het bladvrij houden van de speeltuin. Een vaste pool van 
vrijwilligers sloot en opende ook dit jaar iedere dag de poorten van de speeltuin. 
In de maand september werd er een donateursactie georganiseerd om het onderhoud van zowel 
speeltuin als dierenpark te kunnen bekostigen. De inwoners van Maliskamp kregen een 
donateurskaart in de brievenbus waarmee ze een geldbedrag konden doneren. Met een groot aantal 
buurtgenoten zijn alle kaarten in korte tijd opgehaald en was het opgehaalde bedrag kostendekkend. 
Dit jaar kregen de donateurs als dank een anti-stressball met daarop de boodschap dat men voor 
echte ontspanning terecht kan in het Maliskampse dierenparkje en speeltuin. 
  
Maliskamp Events 
In 2017 zijn er door Maliskamp Events wederom verschillende activiteiten georganiseerd.  
Het paasfeest heeft plaatsgevonden in Ons Trefpunt en was druk bezocht.  
Het Zomer Event Maliskamp was op zaterdag 17 juni een groot succes. Voor de kinderen was er een 
mega stormbaan en in samenwerking met de scouting was er een uitdagend spelletjesparcours. Voor 
de jongste kinderen was er in samenwerking met Kanteel een leuk programma georganiseerd. Ook 
de golfclinic en wedstrijd waren druk bezocht. De samenwerking met Buurtmarkt Maliskamp hebben 
we verder uitgebouwd en bij de BBQ hebben zij voor zelfgemaakte salades gezorgd.  
In het najaar is dierendag georganiseerd, waarbij er geknutseld is in het dierenpark en er geknuffeld 
kon worden met de konijnen. In samenwerking met de stagiair van Buurtmarkt Maliskamp zijn er 
gedurende het jaar verder twee familiefilmmiddagen georganiseerd in Ons Trefpunt.  
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Financiën 
In 2017 heeft de Stichting met veel inspanningen een belangrijk jaar achter de rug dat wederom ook 
financieel positief is afgerond. Er zijn veel fondsen aangeboord voor de bekostiging van de 
nieuwbouw van het hoofdgebouw van het Dierenpark. Met de gemeente is na jaren overleg een 
afspraak gemaakt over een bijdrage aan Ons Trefpunt.  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 2016. De Stichting is hiervoor wederom veel mensen 
erkentelijk: enerzijds de vrijwilligers voor hun inzet binnen de Stichting en anderzijds de wijk voor 
hun deelname aan de wijk-evenementen en bijdragen aan de jaarlijkse donatie-actie. 
De portefeuille Algemeen had dit jaar geen eenmalige uitgaven waardoor het kostenniveau van 
eerdere jaren werd gerealiseerd. De dalende rente op spaarrekeningen zorgt voor navenant dalende 
rente-opbrengsten. 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 kon op meer vaste gebruikers rekenen die ook nog eens frequenter 
gebruik maakte van onze ruimten. Samen met de hogere (incidentele) baromzet, stegen de 
inkomsten met ongeveer €5.000. De hogere baromzet was mede te danken aan de drie uitverkochte 
filmvoorstellingen over Boer Peer.  
Het Dierenpark en de Speeltuin hadden met vergelijkbare structurele kosten te maken. Door 
incidenten (2x stormschade en diefstal) hadden we helaas met hogere éénmalige kosten te mak en. 
Daarnaast hebben we in het Dierenpark het meubilair vernieuwd. Door inzet van vrijwilligers en 
bijdragen in de aankoop van hout, hebben we nu duurzamer meubilair dan eerst. De kosten zijn 
daarbij vergelijkbaar als het vorige meubilair.  
Financieel heeft Events een mooi jaar gedraaid door gezellige wijk-gerelateerde activiteiten. Het 
zomerevent heeft een prachtig jaar achter de rug met meer activiteiten dan ooit en meer 
wijkbewoners die er een gezellige dag en avond van hebben gemaakt. Opnieuw verliep de  
samenwerking tussen de Buurtmarkt en Events heel prettig.  
Onder aan de streep stond dit jaar een positief resultaat van € 14.272. De stijging is vooral te danken 
aan de hogere omzet bij Ons Trefpunt en de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie daarvan.  Het 
resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Vanuit dit Eigen vermogen is ook dit jaar een 
bedrag toegewezen aan de voorziening voor het Dierenpark (€ 3.000) de Speeltuin (€ 2.000) om voor 
toekomstige investeringen een bedrag gereserveerd te hebben. Voor het Dierenpark is ultimo 2017 
een bedrag van ongeveer € 20.000 beschikbaar aan fondsen voor de nieuwbouw. Voor 2018 is al 
bekend dat daar nog een veelvoud aan fondsen bij is gekomen. Wat ook nodig en ingecalculeerd is 
gezien de bouwkosten van meer dan een ton.  
 
In de bijlagen 1 en 2 staan de Balans en de V&W.  
  



5 
 

Bijlage 1: Balans eind 2016 en eind 2017 
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Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2017 

 


