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Algemeen 
In 2020 werd het bestuur van de Stichting Wijkbelangen gevormd door:   
Fons Gommers (voorzitter), René Matser (penningmeester), Jeanne Vogel (secretaris en Trefpunt),  
Robin van Eeuwijk (dierenpark), Edwin Lourenssen (Lijsterbosje) en Loes Bonnemayer (Events). Per 1 
september 2020 trad Marie-Thérèse van Vugt tot het bestuur toe met als aandachtsgebied Trefpunt 
reserveringen. 
De coronapandemie maakte 2020 ook voor Wijkbelangen tot een vreemd en onrustig jaar. De 
corona-regels van het kabinet over hygiëne, afstand houden, groepsgrootte en sluiting moesten 
worden doorgevoerd op alle terreinen.   
 
Dierenpark 
Het jaar 2020 was voor Dierenpark Maliskamp een mooi jaar. Er kwamen heel veel bezoekers die 
door de steeds strenger wordende lockdown een beetje ontspanning zochten in het dierenpark en 
aangrenzende speeltuin. De parken zijn in die tijd, ook nu niet, nooit gesloten voor bezoek. Mensen 
hadden al zo weinig mogelijkheden en dan is park bezoek een fijne uitkomst. 
Helaas is emoe Emily overleden. Zij was voor het park niet alleen een markante aanwezigheid, maar 
een zeer goede bewaker van alle kleine loslopend gevogelte. Toen Emily aan haar eind kwam werden 
alle kippen en eenden binnen een paar weken weg geroofd door roofdieren, iets wat in haar 20 jaar 
aanwezigheid nooit was voorgekomen! We zullen haar missen… Nieuwe emoes staan niet in de 
planning, daar de grote weides erg belast zijn door de Alpaca’s, samen met de Wallaby echte 
publiekstrekkers. We kunnen de groei van bezoekersaantallen goed meten aan de voederautomaten 
die sinds de komst van deze dieren steeds meer en meer gebruikt worden. 
De groep vrijwilligers die voor de dieren zorgt is stabiel, iedereen doet het met plezier en het nieuwe 
hoofdgebouw zorgt voor een prettige werk omgeving. 
Al met al blijft de bomen massa een probleem voor de groei van het gras, natuurlijke voedingsbodem 
voor alle gehoefde dieren. Vooral de enorme bladermassa die in de herfst valt is een probleem. Ieder 
jaar moeten we machinaal bijzaaien, totdat de grasmat sterk genoeg is om zelf te overleven en 
meerdere malen per week blad ruimen in de herfst. 
 
Speeltuin 
Zoals voor iedereen heeft ook voor speeltuin ’t Lijsterbosje 2020 in het teken van corona gestaan. In 
tegenstelling tot veel andere plekken voor vrije tijdsbesteding in Nederland, is het gelukt om de 
speeltuin geopend te laten, op enkele dagen na. Deze tegenstelling was duidelijk te merken; nog 
nooit is het zo druk geweest in onze speeltuin! Door de sluiting van veel indoor-speelgelegenheden 
en ook andere (grote) speeltuinen in de buurt, was het drukker dan ooit. Onze speeltuin is bezocht 
door kinderen (met hun ouders) uit alle delen van Rosmalen. Daarnaast hebben ook diverse scholen 
en buitenschoolse-opvang instanties gebruik gemaakt van de speelmogelijkheden. Prima natuurlijk 
dat we in deze behoefte konden voorzien. We hebben dit gemerkt aan extra belasting van het gras 
en slijtage aan divers meubilair. Met onze vrijwilligers hebben we dit echter allemaal kunnen 
repareren, en dus is er het hele jaar door gespeeld. Omdat het niet mogelijk was om de 
buurtactiviteiten te organiseren (schoonmaak dag in het voorjaar en de einde jaar-schoonmaak), zijn 
ook op deze momenten de nodige zaken met een kleine club mensen uitgevoerd. We hopen snel 
weer naar het “oude” normaal te kunnen, en iedereen te kunnen verwelkomen tijdens normale 
buurtactiviteiten, zodat de sociale functie van de speeltuin niet alleen voor de allerkleinsten bestaat, 
maar ook voor de andere buurtbewoners weer van waarde wordt. 
 
Trefpunt 
2020 begon voor Ons Trefpunt heel goed. Veel vaste en tevreden gebruikers uit de wijk en de directe 
omgeving. Vrijwel iedere dag was er in een van de ruimtes wel een activiteit. Het corona-virus heeft 
dat drastisch veranderd. Op last van het kabinet heeft Ons Trefpunt, zoals alle publieke ruimtes, in 
2020, verdeeld over drie periodes, in totaal 16 weken haar deuren gesloten. En in de weken dat, 
onder strenge hygiënische voorwaarden, de vaste gebruikers weer wel terecht konden, zagen een 
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aantal clubs en organisaties om verschillende redenen van gebruik af. Soms kon de afstand niet goed 
worden gewaarborgd (bridgeclub), soms was de activiteit niet toegestaan (zangkoren) en soms 
waren de deelnemers aan een activiteit te talrijk om ‘coronaproof’ samen te kunnen zijn 
(sabbathschool). Maar de meeste vaste gebruikers kwamen graag als het weer kon. Een groot 
voordeel was de inmiddels verbeterde ventilatie in de zalen: het resultaat van de grote 
verduurzaamheids-verbouwing die de gemeente in het Meerlaer-gebouw medio 2020 eindelijk 
afrondde. Juist kleine groepen, te omvangrijk voor thuis, waren blij daardoor in het Trefpunt terecht 
te kunnen.  Basisschool De Masten heeft dankbaar van de Trefpunt-ruimtes gebruik gemaakt om 
veilig onderwijs te kunnen geven. Met de aanschaf en aanleg van een nieuwe beamer moeten we 
weer een hele tijd vooruit kunnen. 
 
Events 
2020 is voor Maliskamp Events spetterend begonnen. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is in een 
nieuw jasje gestoken. Bij theetuin 't Klooster (Buro3o) was het een komen en gaan van jong en oud 
uit de wijk. Er waren marshmallows om te roosteren bij de vuurkorf en een speurtocht voor de 
kinderen en lekkere drankjes, hapjes en veel nieuwjaarswensen voor een ieder. Daarna hebben we te 
maken gekregen met het corona-virus. De activiteiten die we normaal gesproken organiseren, 
hebben geen doorgang gehad. Vlak voor de zomervakantie hebben we wel een alternatief Zomer 
Event georganiseerd: een walking rommelmarkt met borreleilanden. Tot slot is er wel Halloween 
gevierd in de wijk, die traditie heeft Maliskamp helemaal omarmd!  
 
 
Financiën 
De financiën stonden dit boekjaar fors onder druk. De grootste inkomstenbron van de stichting, Ons 
Trefpunt, was tijdens een drietal perioden gesloten. Dit waren ook juist de perioden die gewoonlijk 
meer inkomsten opleveren dan bijvoorbeeld de zomerperiode. De positieve exploitatie van Ons 
Trefpunt daalde daardoor van circa €30.000 naar circa €7.300 voornamelijk door lagere inkomsten. 
De inkomsten daalden met 54%, terwijl de kostendaling met 22% relatief beperkt bleef vanwege het 
vaste karakter hiervan.   
 
Het dierenpark is goed bezocht en leverde daardoor ook meer spontane donaties op. De 
opbrengsten uit de donatiehoek zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat was een 
welkome bijdrage aangezien het dierenpark vanwege de levende have ook aanzienlijke kosten met 
zich meebrengt. De langlopende ziekte van één van de schapen leverde dit jaar relatief hoge 
gezondheidskosten met zich mee. De speeltuin had vanwege het intensievere gebruik ook meer 
onderhoud nodig. De exploitatie van Speeltuin 't Lijsterbosje is enigszins verslechterd, met name 
door het vervallen van de zwerfvuilactie en NL Doet actie in het najaar vanwege corona. De 
exploitatie van Maliskamp Events was dit boekjaar vrijwel nihil. Door de corona maatregelen was er 
geen paas event en het zomer event is beperkt gebleven tot een rommelmarkt door de 
buurtbewoners zelf geregeld. Eind van 2020 heeft de stichting én de wijk uitgepakt met het 
Malisglow Event. Initiatieven van buurtbewoners vanuit dit event waren heel creatief en bracht licht 
in de donkere dagen. De kosten voor de mooie verlichting rondom dierenpark en speeltuin zijn 
gedekt vanuit de hogere opbrengsten van 2019. 
 
In de portefeuille Algemeen liepen alle kosten regulier door, zoals die voor het beheer van de 
website van de wijk (samen met de Wijkraad), de schadeverzekeringen, de administratiekosten en de 
bankkosten. De stijging van de kosten in deze portefeuille is volledig het gevolg van de goed bezochte 
nieuwjaarsreceptie. Deze receptie werd de voorgaande jaren slechts beperkt bezocht. Dit jaar 
hebben Wijkbelangen en Wijkraad de receptie anders ingevuld en voor het eerst bij Theetuin ’t 
Klooster gehouden. Wijkbewoners zijn in grote getalen op de receptie afgekomen en dat zien we als 
stichting echt als een prachtige ontwikkeling. De bijbehorende kosten nemen we voor lief, want  
Wijkbelangen staat niet voor niets voor de leus ‘voor en door de wijk’. Deze receptie was daar een 
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sprekend voorbeeld van. Aan inkomsten hebben momenteel vrijwel geen rente inkomsten. Wel zijn 
er enkele wijkbewoners die ons al jarenlang steunen met losse donaties. Daar zijn we deze bewoners 
zeer erkentelijk voor. De jaarlijkse donatie-actie hebben we vanwege corona achterwege gelaten. Dit 
leek ons niet verantwoord en gepast. In lijn hiermee hebben we ook geen bedragen geïnd van de 
donateurs die ons via een doorlopende incasso ons steunen. 
 
In de bijlagen 1 en 2 staan de Balans en de Verlies & Winstrekening. Het verslag van de 
kascontrolecommissie volgt later. 
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Bijlage 1: Balans eind 2019 en eind 2020 

 

 
  

BALANS 31-12-2020 en 31-12-2019

31-12-20 31-12-19 31-12-20 31-12-19

Vaste activa 57.611€           61.677€           Algemene reserve 83.474€           66.708€           

Liquide middelen 140.712€         140.232€         Vaste reserve 60.000€           60.000€           

Voorzieningen 59.139€           59.653€           

Debiteuren 1.914€              5.969€             Crediteuren 2.823€              2.812€             

Overige vorderingen 78€                    76€                   Overige schulden 2.117€              3.377€             

Overlopende activa 1.361€              1.361€             Te verdelen resultaat -5.875€            16.765€           

Totaal 201.677€         209.316€         201.677€         209.316€         

Korte toelichting bij balans dd 31-12-2020 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2020 is de beamer in Ons Trefpunt vervangen. Hiermee is een investering gemoeid van circa EUR 1.600. De 

activa is daarnaast door afschrijvingen gedaald in waarde. De liquide middelen zijn ondanks het verlies niet 

gedaald met name als gevolg van  1) de afschrijvingen opgenomen in de V&W (circa €5.600)  die geen effect 

hebben op de liquide middelen en 2) de afname van de post debiteuren wat per saldo heeft geleid tot een 

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

maximaal 4 weken. De omvang is door de lock-down tussen medio november en eind december fors gedaald. 

In 2020 is de Algemene Reserve gemuteerd door het positief resultaat over voorgaand jaar (+€16.765). 

Vanwege het negatieve resultaat is voor dit jaar afgezien van de periodieke toewijzing van budgetten aan de 

lange termijn voorzieningen voor de portefeuilles Dierenpark en Speeltuin voor toekomstige investeringen. 

De stand van de voorzieningen is daarom gelijk gebleven aan die van ultimo 2019.

Voorstel is om het negatieve resultaat over 2020, circa €5.900, ten laste van het Eigen Vermogen (Algemene 

Reserve) te boeken.
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Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2020 
 
 

 
 
 
 

VERLIES- en WINST REKENNG over 2020

2020 2019 2020 2019

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 13.731€           14.827€           Verkopen Ons Trefpunt 22.037€           47.793€           

Inkoopkosten Ons Trefpunt 942€                 3.489€             Overige baten Trefpunt -€                  60€                   

Kosten Dierenpark 12.015€           13.004€           Opbrengsten Dierenpark 4.626€              4.545€             

Kosten renovatie dierenpark -€                  -€                  Opbrengsten renovatie dierenpark -€                  -€                  

Kosten Speeltuin 1.884€              1.792€             Opbrengsten Speeltuin 350€                 945€                 

Kosten Events 525€                 7.935€             Opbrengsten Events 525€                 7.936€             

Kosten algemeen 4.579€              3.518€             Overige baten algemeen 252€                 25€                   

Rentebaten 10€                    27€                   

-5.875€            16.765€           

Totaal 27.800€           61.331€           27.800€           61.331€           

Korte toelichting bij de V&W over 2020 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp

Onderaan de streep staat als gevolg van de grote effecten van de Corona maatregelen helaas een negatief resultaat. Omdat er 

gelukkig ook (inkoop)kosten vervielen, bleek ons verlies nog beperkt tot circa €6.000. Vanwege de jarenlange prudente exploiatie 

door het bestuur is dit verlies gelukkig goed op te vangen. Streven van het bestuur is een neutraal danwel licht positief 

jaarresultaat.

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2020. 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 door de corona maatregelen van maart tot juni 2020 én in het laatste kwartaal fors 

gedaald. Daling zat vooral in de opbrengsten van gebruikers. Bij de kosten hebben we op vooral op inkoopkosten (drank-inkopen) 

kunnen besparen en beperkt in schoonmaakkosten. 

De algemene kosten zijn met name gestegen als gevolg van de nieuwsjaarsbijeenkomst in De Theetuin. Deze bijeenkomst is in 

grote getalen bezocht en was daarmee zeer succesvol. 

Voor 2021 is nu al duidelijk dat dit door de Corona maatregelen voor 2021 evenmin haalbaar is en zal leiden tot een hogere 

negatieve exploiatie omdat vrijwel het hele eerste half jaar Ons Trefpunt gesloten was en de meeste inkomsten vallen in deze 

periode.

Te verdelen resultaat 

(+/+ = winst, -/- = verlies)

De exploitatie van Maliskamp Events was dit boekjaar vrijwel nihil. Vanwege corona is een aantal events vervallen of heel 

beperkt in opzet geweest.

De exploitatie van het Dierenpark had ook in 2020 te maken met relatief hoge gezondheidskosten. éénmalige kosten gemaakt 

voor onder meer het rooien van nog enkele bomen zoals afgesproken met de gemeente. De corona crisis heeft wel geleid tot veel 

meer ontvangsten vanuit de donatie hoek op het park. Dat was een welkome bijdrage van al deze bezoekers.

De exploitatie van Speeltuin 't Lijsterbosje is vanwege corona verslechterd door minder bijdragen vanuit jaarlijkse acties.


