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Algemeen 
In 2019 vond een aantal bestuurswisselingen plaats. Vanaf 1 maart nam Fons Gommers de 
voorzittershamer van Sander van der Heijden over en werd Edwin Lourenssen portefeuillehouder 
speeltuin Lijsterbosje als opvolger van Martijn van Drongelen. Vanaf 1 oktober nam Jeanne Vogel 
naast het secretariaat de portefeuille Trefpunt van Juup Boudewijn over. René Matser bleef 
penningmeester, Loes Bonnemayer portefeuillehouder Events en Robin van Eeuwijk 
portefeuillehouder Dierenpark. 
2019 was een betrekkelijk rustig jaar voor Wijkbelangen na de hectiek in 2018 toen de nieuwbouw in 
het dierenpark werd gerealiseerd en de grond van de dierenweide van de parochie werd gekocht. 
Het beleid was gericht op stabilisatie en rustige  uitbouw van de nieuwe mogelijkheden. 
 
 
Speeltuin Lijsterbosje 
Het begin van 2019 heeft voor speeltuin ’t Lijsterbosje in het teken van consolidatie gestaan. 
Werkzaamheden voor het in stand houden zijn ingeregeld, en met de voorjaarsschoonmaak zijn 
velen lekker bezig geweest. Er hebben intensieve snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden om 
de bomenstand beter te krijgen, wat goed gewerkt heeft. In 2019 is een lang gekoesterde wens voor 
de allerkleinsten uitgekomen; er is een kleine glijbaan geplaatst, die inmiddels enthousiast wordt 
gebruikt. De speeltuin wordt veel gebruikt; niet alleen na schooltijden, maar ook onder schooltijd 
wordt er door diverse kinderopvang bedrijven gebruik van gemaakt (Kanteel en anderen). Dit zorgt 
ervoor dat er vaak een gezellige drukte heerst, en dat de speeltoestellen intensief gebruikt worden. 
In 2019 zijn een aantal schadegevallen onder garantie gerepareerd door de leverancier, en zijn kleine 
schades voor eigen rekening opgelost. Met behulp van Cello medewerkers is het wekelijks 
onderhoud aan het gras uitgevoerd, wat hier niet onvermeld mag blijven. 
De speeltuin zal moeten zoeken naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand. Vooral de nieuwe 
wijkbewoners (die kinderrijk zijn en dus veel gebruik maken van de speeltuin en het dierenpark) 
komen in aanmerking om deel uit te gaan maken van de groep speeltuinvrijwilligers. Tot op heden 
echter is er nog niet veel animo vanuit deze groep gebleken. 
 
Dierenpark Maliskamp 
Het jaar 2019 was voor het dierenpark een heel mooi jaar: een steeds vaster wordende groep 
vrijwilligers die allen begaan zijn met de dieren. Jammer dat Emoe Truus op een gegeven moment 
niet meer kon lopen en dat we, na weken van alles geprobeerd te hebben, haar moesten laten 
inslapen. In september werd de grote weide verrijkt met de komst van een koppel Alpaca’s en een 
Wallaby mannetje. Vanaf de eerste dag zijn zij een echte trekpleister voor het dierenpark. De kleine 
weide werd verrijkt met de komst van 3 jonge gevlekte geitjes en het grote schaap Mootje. Met de 
komst van deze nieuwe dieren zijn de kosten wel gestegen en zullen voor 2020 extra inkomsten 
gegenereerd moeten worden. 
In de herfst blijft het vervelend dat de enorme hoeveelheden bladeren, vooral van de Amerikaanse 
eik, het gras doen verstikken in de grote weide. Gelukkig is met hulp van diverse vrijwilligers al het 
blad opgeruimd. In de lente zal het gras weer worden bijgezaaid. De winter was mild en met het 
mooie, zeer functionele en warme hoofdgebouw was dit geen enkel issue voor de vrijwilligers. 
 
Wijkcentrum Ons Trefpunt 
Het Trefpunt is in 2019 intensiever gebruikt dan de voorafgaande jaren. De ontwikkeling van de 
digitale agenda op de website van de wijk werpt zijn vruchten af. Belangstellenden kunnen 
gemakkelijk zelf zien of en wanneer het Trefpunt voor hen beschikbaar kan zijn. 
Niet alleen nam het aantal vaste gebruikers toe, maar ook werd er door wijkbewoners meer gebruik 
gemaakt van een van de zalen. Bij festiviteiten in de privésfeer, de nazit van Hap en Stap Maliskamp, 
de ‘ouderopvang’ bij de schooldisco en de school-kerstborrel was de ruimte haast te klein. Ook de 
andere Meerlaergebruikers (basisschool de Masten, Cello Elzengaard en kinderopvang Kanteel) 
gingen meer van Ons Trefpunt gebruik maken.  
Na heel lang voorbereiden startte de gemeente ’s-Hertogenbosch in mei 2019 het pilot-proces 
verduurzaming van de Meerlaer om te ervaren hoe de gemeente haar maatschappelijk vastgoed zou 
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kunnen verduurzamen. Het proces kende vele haperingen. Pas na protest van de omwoners en 
aanpassingen is een omgevingsvergunning verleend. En binnen in het gebouw was een zo 
problematisch systeem aangelegd dat na afkeuring grote delen opnieuw moesten worden aangelegd. 
De planning voorzag in een oplevering voor het begin van het schooljaar, maar eind 2019 was nog 
onduidelijk wanneer een goed functionerend systeem zou kunnen worden opgeleverd. 
 
Maliskamp Events 
In 2019 zijn er door Maliskamp Events de reeds bekende activiteiten georganiseerd. Het paasfeest 
heeft plaatsgevonden in Speeltuin ‘t Lijsterbosje. Het was gezellig, maar minder druk dan voorgaande 
edities, omdat Pasen in het eerste weekend van de meivakantie viel en veel buurtgenoten op 
vakantie waren. Het Zomer Event Maliskamp beleefde op zaterdag 29 juni haar 10e editie. Dit 
lustrum was een groot succes. Voor de kinderen was er een 'Kwis t Beter’ door wijk. Met de scouting 
is wederom succesvol samengewerkt. Voor de jongste kinderen was er een leuk programma In de 
speeltuin en daarna was er een ballonnenclown. De volwassenen zijn gaan wielrennen en 
mountainbiken. De samenwerking met Buurtmarkt Maliskamp is voortgezet en bij de BBQ hebben zij 
voor zelfgemaakte salades gezorgd. Kers op taart en groot hoogtepunt was het optreden van de 
band SigS.  Wat een geweldig feestje was dat! In het najaar is natuurlijk aan de diertjes gedacht op 
dierendag. Ook dit jaar was Halloween weer populair. Veel kinderen gaan samen met hun ouders op 
pad om te griezelen en iets lekkers te scoren. 
 
Financiën  
In 2019 heeft de Stichting Wijkbelangen een prima financieel jaar achter de rug. Door een groei in 
het aantal gebruikers en intensiever gebruik door reeds bestaande gebruikers zijn in )ns Trefpunt de 
inkomsten verder gegroeid. Ook de barinkomsten stegen voor het eerst sinds jaren vanwege enkele 
éénmalige activiteiten van de Oudervereniging van basisschool de Masten. Het goede 
exploitatieresultaat zorgde wederom voor een basis om de andere activiteiten te kunnen financieren. 
Vanwege de goede financiële positie is de jaarlijkse donatie-actie beperkt gebleven qua omvang en is 
er niet actief langs de deuren gegaan in de wijk. Hierdoor konden het dierenpark en de speeltuin, net 
als vorig jaar, geen evenwichtige exploitatie realiseren. De kosten bij het dierenpark lagen een stuk 
hoger vanwege diverse éénmalig kosten. Dit betroft onder meer kosten voor het verplichte 
herplanten van bomen, omdat voor de herbouw enkele bomen gerooid moesten worden. Daarnaast 
kostte de aanwinst van nieuwe dieren ook éénmalig extra geld, alsmede nieuwe bordjes en nieuwe 
banken voor het park. Tot slot zorgde ziekte van enkele dieren voor hogere gezondheidskosten.  
Bij Maliskamp Events lag de focus dit jaar op de 10e editie van het Zomerevent. Er werd uitgepakt 
met extra activiteiten waaronder als klapstuk een live band. De aanwezigheid van velen uit onze wijk 
zorgde voor de hoogste baromzet ooit die de extra kosten meer dan goed maakte. Het overschot van 
Events is opzij gezet voor de continuïteit van Events. 
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 is de eerder relatief hoge spaarrente 
verleden tijd, waardoor onze rentebaten zijn geminimaliseerd. 
Onder de streep stond in 2019 een positief resultaat van €16.765. Tegenover de hogere positieve 
exploitatie bij Ons Trefpunt door hogere omzet en de doorlopende gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie, stonden éénmalige kosten en de negatieve exploitatie van Dierenpark en Speeltuin door 
een beperkte donatie-actie. Het positieve 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 
cq groot onderhoud een bedrag gereserveerd te hebben. 
  
In de bijlagen 1 en 2 staan de Balans en de Verlies & Winstrekening.   
Het verslag van de kascontrolecommissie volgt nog.  
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Bijlage 1: Balans eind 2018 en eind 2019 

 

Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2019 

  

BALANS 31-12-2019 en 31-12-2018

31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18

Vaste activa 61.677€           65.847€           Algemene reserve 66.774€           63.743€           

Liquide middelen 140.232€         110.779€         Vaste reserve 60.000€           60.000€           

Voorzieningen 59.903€           49.486€           

Debiteuren 6.034€              5.374€             Crediteuren 2.812€              262€                 

Overige vorderingen 76€                    276€                 Overige schulden 3.127€              2.117€             

Overlopende activa 1.361€              1.361€             Te verdelen resultaat 16.765€           8.031€             

Totaal 209.381€         183.638€         209.381€         183.638€         

Korte toelichting bij balans dd 31-12-2019 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2019 is alleen een investering gepleegd in de aanschaf van een nieuwe glijbaan. De activa is door 

afschrijvingen gedaald in waarde. Met name door het goede exploitatieresultaat dit jaar zijn de liquide 

middelen toegenomen. Deze investering verklaart ook de stijging in de vaste activa en de daling bij de 

liquide middelen. De ouderdom van de debiteuren is op een enkele post na beperkt tot maximaal 4 weken. 

De overige vorderingen bestaan met name uit nog te ontvangen rente van de spaarrekeningen. 

In 2019 is de Algemene Reserve gemuteerd door het positief resultaat over voorgaand jaar (+€8.031) 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, bijna €17.000, toe te voegen aan het Eigen Vermogen.

VERLIES- en WINST REKENNG over 2019

2019 2018 2019 2018

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 14.827€           13.006€           Verkopen Ons Trefpunt 47.793€           39.329€           

Inkoopkosten Ons Trefpunt 3.489€              3.206€             Overige baten Trefpunt 60€                    135€                 

Kosten Dierenpark 13.004€           7.953€             Opbrengsten Dierenpark 4.545€              3.267€             

Kosten renovatie dierenpark -€                  88.166€           Opbrengsten renovatie dierenpark -€                  81.335€           

Kosten Speeltuin 1.792€              1.344€             Opbrengsten Speeltuin 945€                 705€                 

Kosten Events 7.935€              5.721€             Opbrengsten Events 7.936€              5.721€             

Kosten algemeen 3.518€              3.145€             Overige baten algemeen 25€                    -€                  

Rentebaten 27€                    79€                   

16.765€           8.031€             

Totaal 61.331€           130.569€         61.331€           130.569€         

Korte toelichting bij de V&W over 2019 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2019. Door de 

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

Het exploitatieresultaat van Ons Trefpunt is gestegen van circa € 23.0000 naar € 30.000. Een verdere groei in het aantal gebruikers 

en intensiever gebruik van bestaande gebruikers heeft daar aan bijgedragen. Het verhoogde gebruik heeft wel geresulteerd in 

meer schoonmaakkosten. De stijging van de kosten bij het Dierenpark is het gevolg van éénmalige kosten in het verlengde van de 

renovatie van het hoofdgebouw, waaronder het aanleggen van nieuwe beplanting. Verder liepen de gezondheidskosten verder 

op vanwege enkele zieke dieren. In speeltuin 't Lijsterbosje zijn de kosten gestegen door meer onderhoudskosten. 

De exploitatie van Maliskamp Events hield dit jaar met de 10e editie van het zomerevent een mooi bedrag over om ook in de 

toekomst dit Event te kunnen blijven organiseren. De 10e editie heeft Maliskamp Events uitgepakt met extra activiteiten. De 

aaanwezigheid van een groot deel van de wijk zorgden voor de hoogste baromzet ooit.

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)


