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Algemeen 

2015 is een jaar geweest waarin voor Stichting Wijkbelangen Maliskamp vooral het verder op 
orde krijgen van de organisatie en financiën centraal stond. De vacante secretarispost is in juli 
ingevuld door Loes Bonnemayer. Daarmee is het bestuur weer op volledige sterkte gekomen. In 
de werkwijze van de stichting is ook het een en ander veranderd. In plaats van maandelijks 
overleg als bestuur, is de kanteling ingezet richting tweemaandelijks overleg. Hierdoor hebben 
bestuursleden meer tijd om samen met vrijwilligers in de tussenliggende periode overleg te 
voeren en activiteiten uit te voeren. Zodoende ontstaat een situatie waarin er een bestuur is met 
daaronder drie commissies (Trefpunt, dierenpark en speeltuin). Voorzitter, secretaris en 
penningmeester hebben in diezelfde  tussenliggende periode onderling overleg om de algemene 
administratieve, organisatorische en financiële zaken te bespreken. Deze kanteling zal in 2016 
worden geëvalueerd.  

Belangrijk aandachtpunt is de personele bezetting van de commissie voor het Trefpunt. Vanaf 
september zijn Juup Boudewijn en Jeanne Vogel deze commissie gaan versterken, waar Pieter 
Piscaer in december heeft aangegeven zijn functie neer te leggen. Nieuwe instroom is 
noodzakelijk om voldoende menskracht te hebben het brede takenpakket van de commissie te 
kunnen blijven uitvoeren.   

Financieel heeft de stichting 2015 voor het eerst sinds jaren positief afgerond. Het herijken van de 
financiële afspraken omtrent kosten in Multifunctioneel Centrum De Meerlaer heeft daar een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar doorslaggevend is toch de enorme bijdrage die de wijk 
heeft geleverd bij de donateursactie ten behoeve van speeltuin en dierenpark. We zijn de wijk 
daar bijzonder dankbaar voor.  

De organisatorische en financiële basis is weer op orde, maar zal aandacht blijven vragen. Een 
bredere bezetting van de commissies en frequenter gebruik van Ons Trefpunt zijn daarbij van 
belang om de gezonde basis nu te verbreden. Al met al is 2015 een jaar geweest waar vooral 
achter de schermen veel werk is geleverd, om de stichting een gezonde basis te geven voor de 
toekomst. Een resultaat waar we als bestuur, op én met onze vrijwilligers, trots op zijn!  

In het bijzonder dient vermeld te worden dat in april 2015 bestuurslid Marij Geurts-Van Kessel 
een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor de vele inspanningen die zij al vele jaren 
pleegt. Voor de stichting is zij al vele jaren van onschatbare waarde.   

 

De samenstelling per 31-12-2015 is:  

Voorzitter:  Sander van der Heijden   

Secretaris:  Loes Bonnemayer  

Penningmeester:  René Matser    

Portefeuille Trefpunt:  Marij Geurts van Kessel en Pieter Piscaer   

Portefeuille dierenpark: Robin van Eeuwijk  

Portefeuille speeltuin:  Thomas van Leeuwen   

 

In bestuursjaar 2015 zijn 9 integrale bestuursvergaderingen gehouden, waarvan 1 
beleidsvergadering met aandacht voor stichting op langere termijn en 1 financiële vergadering 
met aandacht voor het financiële budget voor het komende jaar. Door de wijziging in het najaar 
naar een tweemaandelijkse cyclus zoals hierboven is het aantal lager dan 2014. In het najaar 
heeft het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) tweemaal vergaderd. 
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Ons Trefpunt 

In 2015 zijn we aan de slag gegaan met het wat gezelliger maken van de bar. Barkrukken, 
statafel, nieuwe lampen en fotocollages zorgen inmiddels voor een eigentijdse en toch huiselijke 
uitstraling. De grote vergaderzalen blijven wat zakelijk, maar zijn daardoor ook geschikt voor 
verschillende activiteiten van de diverse gebruikers. In 2016 zullen in die ruimtes grote foto’s van 
de wijk voor een persoonlijke toets zorgen. Alle professionele apparatuur is van een handleiding 
voorzien.  

Het aantal vaste en incidentele gebruikers is vrij stabiel, zij het dat één van de twee schilderclubs 
is gestopt. Een huis-aan-huis kaartenactie om de mogelijkheden van Ons Trefpunt onder de 
aandacht te brengen van buurtgenoten en andere potentieel nieuwe gebruikers bleef helaas 
zonder positief resultaat. We blijven ons beraden op een frequenter gebruik van Ons Trefpunt 
binnen de wijk, wellicht samen met Events. En op meer samenwerking met de buurtsuper en de 
Cello-medewerkers. 

De ligging van Ons Trefpunt en de beperkingen die gelden voor de vergunning, blijven het heel 
moeilijk maken tot een werkbaar geheel te komen en een sluitende begroting te realiseren voor 
onze stichting. 

 

Dierenpark 

Vrijwilligers en werkzaamheden:  

Vrijwilligers zijn er voor het park in 3 categorieën:   

* Voederaars  
* Dieren- en verblijven verzorging   
* Periodiek groot onderhoud  

Voor 2015 is het geheel goed verlopen: voldoende vrijwilligers (14) om te voeren en die elkaars 
beurten opvangen wanneer men verhinderd is. Regulier onderhoud is altijd moeilijk geweest, 
maar mede dankzij inzet nieuwe wijkbewoonster Yan Kun, de beheerder en AZC bewoners is het 
park op wekelijkse basis goed onderhouden. Lente en herfst is groot onderhoud en dan wordt 
een grote groep wijkbewoners aangesproken om het park zomer- of winterklaar te maken.  

Dierenwelzijn:  

Bij Stundebeek groente konden we 2x per week de koelkast vullen met diverse soorten groenten. 
Later is ook de buurtsuper betrokken voor aanvullen van groente en brood. Brood werd 
aangevuld door wijkbewoner Hans van Bergen, eigenaar Jumbo Helftheuvel. Dit drukte de 
voerkosten flink en de dieren hebben daardoor goed en gevarieerd voer.  

In 2015 zijn diverse mannelijke grote dieren uit het park gehaald: herte-bok, schapebok, emoe-
mannetjes. Deze dieren vormden een gevaar voor de vrijwilligers. De overgebleven vrouwtjes zijn 
rustig en kunnen de vrijwilligers met gerust hart voeren.  

Financieel:  

In 2015 is gestart met een donatiecorner, welke een extra inkomstenbron van z’n €800 opleverde. 
In de herfst is een zeer succesvolle wijkactie opgestart voor dierenpark en speeltuin, wat 
resulteerde het eerste bedrijfsresultaat ooit dat in evenwicht is. Dit is ook nodig daar de jaarlijkse 
gemeentelijke subsidie van € 1750 dreigt te verdwijnen en al jaren verlies werd gedraaid door de 
stichting.  

 

Het aansturen van het park, alsmede het regulier onderhoud rust te veel op de beheerder, 
doelstelling voor 2016 is dit meer te spreiden over de andere vrijwilligers. Al met al is 2015 een 
goed en succesvol jaar voor dierenpark Maliskamp.  
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Speeltuin 

Het jaar 2015 startte goed met een gezellige nieuwjaarsborrel in de speeltuin. Vuurkorven, 
lampjes, een BBQ en marktkramen met soepen en drankjes zorgde ervoor dat de wijkbewoners 
elkaar in ultieme wintersfeer een gelukkig Nieuwjaar konden wensen.   

Door het jaar heen zijn er meerdere klusochtenden georganiseerd. Hierbij werden met de hulp 
van vrijwilligers uit de wijk diverse werkzaamheden verricht. Soms werden deze dagen 
ondersteund door landelijke acties zoals NL Doet of de zwerfvuildag. Een kleine greep van de 
uitgevoerde werkzaamheden: Bestraten van de entreezone, aanvullen van valzand en 
schelpenpad, opnieuw inrichten van het blote voetenpad met diverse duurzame ondergronden en 
het plaatsen van een nieuwe deur van de donatie-eekhoorn.   

Omdat de speeltuin zijn eigen broek moet ophouden is er in de maand september een 
donateursactie gehouden zodat de kosten die gemoeid zijn bij het onderhouden van de speeltuin 
betaald kunnen worden. Alle inwoners van Maliskamp kregen een donateurskaart in de 
brievenbus waarmee ze een geldbedrag konden doneren. Met een team van 14 vrijwilligers zijn 
vervolgens alle kaarten opgehaald. Mensen die hadden gedoneerd kregen hiervoor als dank een 
set ansichtkaarten met daarop unieke foto’s gemaakt in de wijk. We kunnen terugkijken op een 
geslaagde donateursactie, de reacties waren positief en met het opgehaalde bedrag hebben we 
de financiële balans van de speeltuin sluitend kunnen krijgen.  

Speeltuin ’t Lijsterbosje heeft in 2015 veel te danken gehad aan de buurtmarktmedewerkers van 
Cello. 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. Ook waren er enkele buurtbewoners die er iedere 
dag voor hebben gezorgd dat de speeltuin geopend en gesloten werd, ook dit was in 2015 
waardevolle hulp.  

Het jaar 2015 was een mooi jaar waarin er veel gebruik gemaakt werd van de speeltuin, een 
speeltuin die, gelet op de reacties voortkomend uit de donateursactie, van meerwaarde is voor 
onze wijk en dat is de drive waarvoor we het graag doen!    

 

Financiën  

In 2015 is enerzijds door structureel lagere beheerskosten van Ons Trefpunt en anderzijds de 
start van de donateursactie geëindigd met een positief resultaat. Het dierenpark en de speeltuin 
hadden door de donatie-actie hun opbrengsten gelijk aan de kosten. Ons Trefpunt hield een 
hoger positief saldo over. De belangrijkste reden is, zoals hierboven vermeld, het structureel 
lagere niveau van de beheerskosten van Ons Trefpunt. Deze beheerskosten zijn nu in lijn met de 
wijze waarop Ons Trefpunt gebruikt wordt binnen De Meerlaer. Daarenboven heeft Ons Trefpunt 
een voordeel weten te ontvangen door een éénmalig verrekening van energiekosten.  

De algemene portefeuille (m.n. bestuursverzekeringen, administratiekosten en kosten voor de 
wijk-website) hield de structurele kosten stabiel. Door eenmalige uitgaven stegen de kosten van 
deze portefeuille wel. 

Met het administratieprogramma dat de stichting gebruikt, konden dit jaar goed de incasso’s die 
werden ontvangen uit de donateursactie worden verwerkt.  

Totaal bleef er over alle portefeuilles heen een batig saldo onderaan de streep over van 
EUR 2409,-. Dit was het eerste positieve saldo sinds lange tijd. Het bestuur is daarbij de wijk zeer 
erkentelijk voor de donaties voor de speeltuin en het dierenpak die hier een belangrijke bijdrage 
aan hebben geleverd.  

In 2014 is besloten om naar de toekomst toe 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 (EV) als een Voorziening bestempeld en het 
daarmee een bestemming zal geven ten behoeve van toekomstig grootschalig onderhoud of 
renovatie. Jaarlijks wil de Stichting vanuit het EV hiervoor bedragen apart zetten. Dit is alleen 
mogelijk als het EV groter is dan de minimale Vaste Reserve van EUR 60.000,- die is vastgesteld 
in 2014. Voor Ons Trefpunt is reeds een adequate voorziening aanwezig. Voor de speeltuin is in 
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2015 een bedrag van EUR 5.520 opzij gezet. Voor 2016 zal een vergelijkbaar bedrag worden 
gereserveerd voor het dierenpark. Deze bedragen verschuiven op de balans van de post EV naar 
de post Voorzieningen. Dus van een post die dient als algemene buffer naar een post waar het 
geld wel specifiek doel dient. Deze verschuiving heeft daardoor ook geen effect op de lopende 
exploitatie in een jaar.  

De benoemde Vaste Reserve vloeit voort uit een bestuursbesluit uit 2014 om de toekomstige 
exploitatie te borgen vanuit dit bedrag, mocht zich een ernstige calamiteit voordoen.  

In de bijlagen hieronder staan de Balans en V&W, alsmede het verslag van de 
kascontrolecommissie. 

 

 

Bijlage 1: Balans eind 2014 en eind 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

BALANS 31-12-2014 en 31-12-2015

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa 38.556€           46.697€           Algemene reserve 51.803€           54.246€           

Liquide middelen 116.096€         104.294€         Vaste reserve 60.000€           60.000€           

Voorzieningen 28.607€           24.105€           

Debiteuren 5.527€              Crediteuren 5.735€              4.877€             

Overige vorderingen 2.059€              4.753€             Overige schulden 15.011€           16.435€           

Overlopende activa 1.327€              1.477€             Te verdelen resultaat 2.409€              -2.443€            

Totaal 163.565€         157.220€         163.565€         157.220€         

Toelichting bij balans dd 31-12-2015 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2015 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 overige vorderingen (debiteuren) zijn gestegen door de vordering van € 2.949 aangaande de afgesproken 

éénmalige verrekening van energielasten over 2015. De ouderdom van de debiteuren is beperkt tot 

maximaal 6 à 7 weken. 

In 2015 is het Eigen Vermogen gedaald met het beperkte verlies over 2014 na vaststelling van de bestemming. 

De voorzieningen zijn enerzijds gestegen met name door het creëren van een lange termijn voorziening voor 

de Speeltuin van € 5.520 en anderzijds gedaald door gebruik van € 2.529 uit de voorziening Trefpunt voor 

enkele grote aanpassingen. 

Voorstel is om het positieve resultaat over 2015 toe te voegen aan het Eigen Vermogen.
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Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2015 
 

 

VERLIES- en WINST REKENNG over 2015

2015 2014 2015 2014

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 25.007€           30.632€           Verkopen Ons Trefpunt 32.909€           37.552€           

Inkoopkosten Ons Trefpunt 4.199€              6.232€             Overige baten Trefpunt 3.838€              1.201€             

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

Kosten Dierenpark 6.471€              5.301€             Opbrengsten Dierenpark 6.471€              3.579€             

Kosten Speeltuin 2.110€              1.166€             Opbrengsten Speeltuin 2.110€              325€                 

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

Kosten Events 2.451€              1.369€             Opbrengsten Events 2.451€              1.876€             

Kosten Kleurencirkel -€                  968€                 Opbrengsten Kleurencirkel -€                  968€                 

Kosten algemeen 6.383€              4.802€             Overige baten algemeen 238€                 

Rentebaten 1.013€              862€                 

Te verdelen resultaat 2.409€              -€                  Te verdelen resultaat 2.443€             

Totaal 49.030€           77.264€           49.030€           77.264€           

Korte toelichting bij de V&W over 2015 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2015. Door de 

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

Met de eerste structurele donatie-actie sinds lange tijd, is de exploitatie van het Dierenpark en de Speeltuin voor eerst sinds vele 

jaren dekkend. De kosten bij het Dierenpark zijn gestegen door hogere voerkosten en afschrijving door investeringen in 2014. De 

kosten voor de Speeltuin zijn gestegen door de afschrijvingskosten van de nieuwe speeltuin en navenant hogere 

onderhoudskosten. 

Bij Ons Trefpunt blijft de dalende baromzet zorgen baren. Deze wordt slechts ten dele door meer gebruikersvergoeding 

gecompenseerd. We zijn er gelukkig in geslaagd de exploitatiekosten sinds lange tijd naar beneden te krijgen. Hierdoor blijft de 

exploitatie onderaan de streep positief. De éénmalige bijdrage in de energielasten opgenomen bij de overige baten van Ons 

Trefpunt stuwen het positieve saldo nog meer op. Tegenover deze éénmalige bate staan éénmalig hogere kosten vanuit de 

portefeuille Algemeen onder meer door de receptie van Marij Geurts van Kessel voor het ontvangen van haar lintje. De stichting 

is haar dankbaar voor haar inzet in al de voorbije jaren en hoopt dat ze haar werk voor Ons Trefpunt nog lang kan blijven 

voortzetten. 

De exploitatie van Maliskamp Events is eveneens dekkend. 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, (éénmalige) administratiekosten, kosten voor de 

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

Onderaan de streep staat voor het eerst sinds jaren een positief resultaat. Dit is vooral te danken aan de donatie-actie en het 

structureel kunnen laten dalen van de exploitatiekosten. Streven van het bestuur is een neutraal danwel licht positief jaar 

resultaat.


