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Algemeen 
Het bestuur werd in 2018 gevormd door voorzitter Sander van der Heijden, secretaris Jeanne Vogel, 
penningmeester René Matser en de portefeuillehouders. Dat waren Robin van Eeuwijk (dierenpark),  
Juup Boudewijn (Trefpunt), Loes Bonnemayer (Maliskamp Events) en Thomas van Leeuwen (tot 1 
maart) en Martijn van Drongelen (vanaf 1 maart) voor speeltuin ‘t Lijsterbosje. 
2018 was een intensief jaar voor de stichting: de nieuwbouw van het hoofdgebouw dierenpark werd 
gerealiseerd. Voor bestuur en de vrijwilligers uit de wijk vergden dat veel inspanningen boven op de 
gebruikelijke activiteiten. Ook de grond van het dierenpark kwam in eigendom van de stichting. Dat 
traject werd na vele gesprekken met de Parochie als voormalig eigenaar in het najaar afgerond. Met 
Buro3o, dat zich vestigde in de gebouwen van het klooster, werden contacten gelegd.  
Heel inspirerend was weer het vrijwilligersdiner in november voor de meer dan 70 mensen die zich 
op allerhande manieren inzetten voor de wijk. Een groep om trots op te zijn.  
 
Dierenpark Maliskamp 
Het park werd weer erg goed bezocht en blijft in combinatie met de speeltuin een echte trekpleister. 
Na 2 jaar voorbereiding van ontwerpen, goedkeuring en fondsenwerving startte in mei de 
vernieuwing van het hoofdgebouw van het dierenpark. De lange voorbereiding betaalde zich uit: na 
de sloop van het oude gebouw door wijkbewoners zelf ging de nieuwbouw vlot van start en werd het 
casco nog voor de bouwvakvakantie opgeleverd. In september werd de afbouw gerealiseerd, deels 
door professionals, deels door de wijkbewoners. En op 6 oktober kon voorzitter en geweldige 
kartrekker Sander van der Heijden samen met wethouder Roy Geers van de gemeente ’s-
Hertogenbosch en veel wijkbewoners de feestelijke opening verrichten.  
Het resultaat is een mooi, functioneel, energiearm, gebruiksvriendelijk gebouw. Het dierenwelzijn 
kan beter worden gewaarborgd door o.a. de aanwezigheid van een quarantaineruimte. Voor de 
vrijwilligers is het prettiger werken en er was dan ook een mooie aanwas van nieuwe vrijwilligers. 
Het gereedschap en de kostbare apparatuur voor het groenonderhoud worden er opgeborgen en 
onderhouden. En de ruimte innemende materialen voor Maliskamp Events hebben ook een eigen 
berging gekregen. Een mooie basis voor de toekomst en voorbeeld voor andere dierenweides. 
 
Speeltuin ‘t Lijsterbosje 
Het jaar 2018 betekende voor veel bezoekers een leuke middag of ochtend in Speeltuin het 
Lijsterbosje!  
Ook dit jaar is er weer veel gedaan met klusdagen waarop met buurtbewoners, vrienden en 
kennissen hard is gewerkt om alles ‘up-to-date’ te houden. Met ‘Burendag van het Oranjefonds’ en 
‘NL Doet’ zijn veel handen uit mouwen gestoken om speeltoestellen te repareren, het meubilair 
schoon te maken, het gras winterklaar te maken en de grote heg in vorm te knippen. We hebben 
weer veel hulp gehad van 2 buurtmarkt medewerkers bij het gras maaien en blad ruimen. Een vast 
team van vrijwilligers zorgde ervoor dat de speeltuin elke dag geopend en gesloten werd. Eind van 
het jaar is icoon Eekhoorn Huub gedemonteerd van de huidige boomstam, die geen solide basis meer 
vormde. Er wordt een nieuw ‘onderstel’ gezocht zodat Huub weer zijn plaats inneemt en alle 
donaties kan ontvangen.  
 
Wijkcentrum Ons Trefpunt  
De Trefpuntcommissie heeft de criteria voor gebruikers verder aangescherpt: Ons Trefpunt kan voor 
incidenteel gebruik alleen worden gebruikt door wijkbewoners, die iets te vieren hebben, samen 
eten, Hap en Stap afronden, de kerstborrel of de schooldisco organiseren of willen vergaderen. 
Incidentele gebruikers van buiten de wijk worden niet of alleen bij hoge uitzondering toegelaten. De 
andere Meerlaer-gebruikers, (De Masten, De Elzengaard en Kanteel) maken inmiddels graag gebruik 
van de Trefpuntruimtes voor hun lunchpauze, vergaderingen en festiviteiten.  
Het Trefpunt is daarnaast beschikbaar voor organisaties uit de regio als die met enige regelmaat 
komen. In de loop van 2018 is dat aantal gebruikers toegenomen; er waren 7 dagen in de week 
activiteiten. Er was een stabiele bezetting van 18 -20 organisaties uit de regio, die wekelijks of 
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maandelijks voor hun clubactiviteiten in het Trefpunt komen en daar heel tevreden over zijn. Er is 
geen permanent aanwezige beheerder: iedere vaste gebruiker moet zelfredzaam zijn d.w.z. zelf 
openen, opruimen en sluiten.  
In het Meerlaergebouw is de ontoereikende klimaatbeheersing een permanent aandachtspunt. Het 
betrekkelijk jonge gebouw kent veel gebreken. Het overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch, de 
eigenaar van het gebouw verliep stroperig; termijnen werden steeds verschoven en afspraken 
bijgesteld. Nadat al concrete afspraken waren gemaakt over de aanpak van het ventilatieprobleem 
en offertes waren bekeken, besloot de gemeente om het klimaatprobleem eerst op te nemen in een 
pilotproject om het Meerlaergebouw  energieneutraal te maken. Vervolgens is dat project weer 
uitgesteld omdat aan de uitbreiding van de school voorrang wordt gegeven.  
 
Maliskamp Events 
In 2018 zijn er door Maliskamp Events de reeds bekende activiteiten georganiseerd. Het paasfeest 
heeft plaatsgevonden in Ons Trefpunt en was gezellig. Het Zomer Event Maliskamp was op 
zaterdag 23 juni een groot succes. Voor de kinderen was er een 'Break out parcours' met 
waterglijbaan bij de visvijver van Coudewater. Net als voorgaande jaren is succesvol samengewerkt 
met de scouting. Voor de jongste kinderen was er een leuk programma In de speeltuin en daarna kon 
er een rondje op een paard gereden worden. De volwassenen zijn 's middags gaan wielrennen en 
mountainbiken. De uitdagende parcours zijn enthousiast ontvangen. De samenwerking met 
Buurtmarkt Maliskamp is voortgezet en bij de BBQ hebben zij voor zelfgemaakte salades gezorgd. In 
het najaar is dierendag gecombineerd met de opening van het nieuwe hoofdgebouw van het 
dierenpark, waarbij er geknutseld is in het dierenpark en veel popcorn is gegeten. We zien ook dat 
Halloween een steeds populairder feest wordt in de wijk. Veel kinderen gaan samen met hun ouders 
op pad om te griezelen en iets lekkers te scoren. 
 
Financiën  
In 2018 heeft de Stichting Wijkbelangen een belangrijk jaar achter de rug dat, ook financieel, in het 
teken stond van de herbouw van het hoofdgebouw van het Dierenpark Maliskamp. Nadat er genoeg 
gelden waren verzameld voor de bekostiging van de herbouw van het hoofdgebouw, kon in mei de 
bouw starten. De totale uitgaven voor de herbouw bedroegen circa €127.000. Daarvan is circa 
€81.000 door derden gefinancierd (zichtbaar in de V&W) met de gemeente ’s-Hertogenbosch met 
€40.000, het Prins Bernardfonds met €9.000 en nog enkele andere fondsen als grootste financiers. 
Ook van onze wijkbewoners en een groot aantal lokale ondernemers hebben we dankbaar bijdragen 
ontvangen. De Stichting Wijkbelangen heeft ongeveer €46.000 bijgedragen. Dit is ook het bedrag 
waarvoor het hoofdgebouw nu is geactiveerd op de balans. Het feit dat de wijk al een forse bijdrage 
had geleverd, heeft het bestuur doen besluiten geen donatie-actie te houden in 2018. Naast de 
uitgaven voor het gebouw zelf, zijn er kosten gemaakt voor onder meer vergunningen, notaris en een 
“bedank advertentie” aan alle sponsoren.  
 
Door het ontbreken van de donatie-actie konden zowel het dierenpark als de speeltuin geen 
evenwichtige exploitatie realiseren. De kosten lagen in lijn met voorgaand jaar. Gelukkig hielp Ons 
Trefpunt mee omdat het aantal vaste gebruikers toenam. Samen met het wegvallen van de 
afschrijvingskosten voor een groot deel van de inventaris, verhoogde Ons Trefpunt haar exploitatie 
resultaat met €6.000. Maliskamp Events heeft dit jaar wederom een mooi jaar achter de rug met 
gezellige wijk-gerelateerde activiteiten. De exploitatie was bijna quitte en is kostendekkend gemaakt 
door een kleine bijdrage uit het overschot van 2017.  
 
De portefeuille Algemeen had dit jaar haar reguliere doorlopende kosten voor de website van de wijk 
(die we samen met de Wijkraad in de lucht houden), de schadeverzekeringen, de administratiekosten 
voor ons boekhoudprogramma SnelStart en online-werkomgeving, bankkosten van de Rabobank en 
kosten voor de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Helaas droogt een eerder belangrijke bron van 
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inkomsten langzaam op. De relatief hoge spaarrente is verleden tijd, waardoor onze rentebaten zijn 
geminimaliseerd.  
 
Onder aan de streep stond in 2018 een positief resultaat van €8.031. Tegenover de hogere positieve 
exploitatie bij Ons Trefpunt door hogere omzet en de doorlopende gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie, stonden éénmalige kosten voor de herbouw en de negatieve exploitatie van Dierenpark 
en Speeltuin door het ontbreken van de jaarlijkse donatie-actie. 
Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve (Eigen Vermogen). Vanuit deze 
Algemene Reserve 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. Aan de Algemene Reserve is verder dit jaar toegevoegd een post van €8.200 overgeboekt 
van de overige schulden. Dat er nog een factuur zal komen voor deze post uit 2013 ligt niet meer in 
de lijn der verwachtingen. 
  
In de bijlagen 1 en 2 staan de Balans en de V&W.   
Het verslag van de kascontrolecommissie volgt nog.  
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Bijlage 1: Balans eind 2017 en eind 2018 

 

BALANS 31-12-2018 en 31-12-2017

31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17

Vaste activa 65.847€           24.180€          Algemene reserve 63.743€           46.253€          
Liquide middelen 110.779€        162.411€        Vaste reserve 60.000€           60.000€          

Voorzieningen 49.486€           56.586€          
Debiteuren 5.374€             5.860€            Crediteuren 262€                209€                
Overige vorderingen 276€                550€                Overige schulden 2.117€             17.041€          
Overlopende activa 1.361€             1.361€            Te verdelen resultaat 8.031€             14.272€          

Totaal 183.638€        194.362€        183.638€        194.362€        

Toelichting bij balans dd 31-12-2018 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.
In 2018 is een belangrijke investering gepleegd met de herbouw van het hoofdgebouw van het Dierenpark. Dankzij een 
succesvolle campagne om fondsen te werven in 2017 en 2018 zijn genoeg financiën bij elkaar gekregen om deze 
vernieuwing te realiseren. De totale investering in het hoofdgebouw bedroeg circa €127.000, waarvan circa €81.000 
afkomstig uit de werving van fondsen bij de gemeente 's-Hertogenbosch, diverse (cultuur)fondsen, een groot aantal 
lokale ondernemers en 'last but not least' onze wijkbewoners. De andere €46.000 is ingebracht door Stichting 
Wijkbelangen. Deze investering verklaart ook de stijging in de vaste activa en de daling bij de liquide middelen. De 
ouderdom van de debiteuren is beperkt tot maximaal 4 weken. De overige vorderingen bestaan onder meer uit nog te 
ontvangen rente van de spaarrekeningen. 
In 2018 is de Algemene Reserve gemuteerd door het positief resultaat over voorgaand jaar (+€14.272), de vrijval van 
een vervallen verplichting uit de overige schulden die verjaard is en de periodieke toewijzing van budgetten aan de 
lange termijn voorzieningen voor de portefeuilles Dierenpark en Speeltuin voor toekomstige investeringen. 

Voorstel is om het positieve resultaat over 2018, circa €8.000, toe te voegen aan het Eigen Vermogen.
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Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2018 

 

 

VERLIES- en WINST REKENNG over 2018

2018 2017 2018 2017

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 13.006€           16.145€          Verkopen Ons Trefpunt 39.329€           37.840€          
Inkoopkosten Ons Trefpunt 3.206€             4.240€            Overige baten Trefpunt 135€                -€                 
Kosten Dierenpark 7.953€             7.610€            Opbrengsten Dierenpark 3.267€             7.607€            
Kosten renovatie dierenpark 88.166€           293€                Opbrengsten renovatie dierenpark 81.335€           293€                

Kosten Speeltuin 1.344€             1.924€            Opbrengsten Speeltuin 705€                1.874€            
Kosten Events 5.721€             6.906€            Opbrengsten Events 5.721€             6.906€            

Kosten algemeen 3.145€             3.395€            Overige baten algemeen -€                 25€                  

Rentebaten 79€                   240€                

8.031€             14.272€          

Totaal 130.569€        54.784€          130.569€        54.784€          

Toelichting bij de V&W over 2018 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp
In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2018. Door de kosten en de 
opbrengsten te splitsen is zichtbaar hoe onze activiteiten zich verhouden tussen opbrengsten en kosten.

De huisvestingskosten van Ons Trefpunt zijn gedaald vanwege lagere afschrijvingskosten. De inventaris is namelijk geheel afgeschreven De 
overige huisvestingskosten blijven vrijwel gelijk. De inkoopkosten zijn gedaald vanwege minder eenmalige cateringkosten. Hier staan echter 
ook minder cateringopbrengsten tegenover. De verkopen zijn per saldo gestegen door groei in het aantal vaste gebrukers. De verkopen 
vanuit éénmalig gebruik, zoals wijkgebonden familie-bijeenkomsten en uitvaarten, zijn afgenomen. De bar-omzet is eveneens gedaald na een 
jaar van stabilisatie.  Onder streep heeft Ons Trefpunt circa €23.000 bijgedragen aan het resultaat ongeveer €6000 beter dan in 2017.

De kosten bij zowel het Dierenpark als de Speeltuin zijn dit jaar redelijk in lijn met 2017. Vanwege de herbouw van het hoofdgebouw van het 
Dierenpark, is in 2018 is éénmalig afgezien van de jaarlijkse donatie-actie, waardoor de opbrengsten achterbleven en we niet kostendekkend 
konden zijn voor beide portefeuilles. Om de exploitatie van de herbouw zichtbaar te maken hebben we zowel de kosten als de opbrengsten 
die gerelateerd zijn aan de ontvangen gelden van anderen, opgenomen in de V&W. De eigen bijdrage van de stichting is een investering en is 
daarom opgenomen op de balans en niet in deze V&W. 

De exploitatie van Maliskamp Events speelde dit jaar vrijwel quitte. De exploitatie is kostendekkend gemaakt door een kleine bijdrage vanuit 
het overschot van vorig jaar.

De algemene kosten bevatten geeen bijzonderheden dit jaar en zijn stabiel gebleven

Onderaan de streep staat staat wederom een positief resultaat. Dit jaar te danken aan Ons Trefpunt door handhaving van het (tijdelijk) 
vevallen van de gemeentelijke huurkosten voor Ons Trefpunt, lagere afschrijvingen en een hogere bezetting. Streven van het bestuur is een 
neutraal danwel licht positief jaarresultaat.

Te verdelen resultaat 
(+/+ = winst, -/- = verlies)


