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Algemeen 
In 2021 werd het bestuur van de Stichting Wijkbelangen gevormd door:   
Fons Gommers (voorzitter), René Matser (penningmeester), Jeanne Vogel (secretaris en Trefpunt),  
Marie-Therese van Vugt (Trefpunt reserveringen), Robin van Eeuwijk (dierenpark), Edwin Lourenssen 
(Lijsterbosje) en Loes Bonnemayer (Events tot 1 oktober). Voor Loes werd nog geen opvolging 
gevonden. 
De coronapandemie maakte 2021 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.  
 
Op verzoek van de Wijkraad Maliskamp is nagedacht over een fusie van Wijkbelangen en Wijkraad. 
Een fusie bleek na discussie geen goede gedachte. De Wijkraad is gericht op belangenbehartiging van 
de wijkbewoners bij wat zich buiten Maliskamp afspeelt. Gemeente, politie en politici zijn daarbij 
belangrijke gesprekspartners. Wijkbelangen is gericht op het beheren van de voorzieningen binnen 
Maliskamp (dierenpark, speeltuin, trefpunt en evenementen), die bijdragen aan een prettige 
leefomgeving. Leveranciers, gemeentelijke instituties en Meerlaergebruikers zijn daarbij belangrijke 
gesprekspartners. Hoewel er soms raakvlakken zijn, zijn er fundamentele verschillen. 
Schaalvergroting door samenvoegen van deze twee stromingen (belangenbehartiging en beheer) in 1 
bestuur lijkt vooralsnog niet zinvol maar kortere en persoonlijke overleglijnen wel. Besloten wordt 
om 1 à 2 x per jaar een gezamenlijke vergadering te plannen zodat geen informatie verloren gaat en 
efficiënt wordt gewerkt. 
 
Speeltuin ’t Lijsterbosje; “niet 1 dag gesloten” 
Hoewel een groot deel van Nederland op slot zat in delen van 2021, is het gelukt om de speeltuin 
iedere dag geopend te houden. Vanwege de teruggelopen inkomsten van de stichting Wijkbelangen 
is er voor gekozen om alleen de bestaande speeltoestellen te handhaven en de bestaande situatie in 
stand te houden, zonder te kijken naar verbeteringen. Samen met vrijwilligers zijn enkele items in de 
speeltuin verplaatst om (met name) de ouders van de spelende kinderen meer comfort te bieden. 
Enkele schadegevallen zijn opgelost met veel inzet van vrijwilligers en daardoor zeer beperkte 
kosten, waarvoor dank aan de betrokkenen. De schadegevallen zijn ontstaan door het zeer 
intensieve gebruik; niet alleen van wijkbewoners, maar ook van daarbuiten. Daarom zijn in de 
speeltuin QR-codes opgehangen om deze bezoekers van buiten de wijk ook de mogelijkheid te geven 
om een vrijwillige donatie te doen. (dit mag voor wijkbewoners natuurlijk ook!). Komend jaar (2022) 
zullen we deze mogelijkheid iets nadrukkelijker onder de aandacht gaan brengen; de kinderen van 
buiten de wijk zorgen, samen met onze eigen wijkbewonertjes, voor een gezellige drukte. Dit willen 
we natuurlijk graag in stand houden. 
 
Dierenpark Maliskamp: “druk bezocht in pandemietijd” 
2021 was voor dierenpark Maliskamp een mooi jaar: het park werd druk bezocht door allerlei Covid 
lockdowns en -maatregelen. Waar kinderboerderijen moesten sluiten mochten dierenparken wel 
open blijven. Om het dierenbestand op peil te houden zijn twee nieuwe Wallaby vrouwtjes 
aangeschaft, waarvan één binnen 1 dag tragisch overleed. Dus bleven er 1 mannetje en 1 vrouwtje 
over en daar blijft het voorlopig bij. Hopelijk krijgen deze twee jonkies. 
Het Alpaca mannetje Paco is verkocht vanwege gevaarlijk gedrag. Het vrouwtje Alma is voorlopig 
alleen. Het bestuur heeft akkoord gegeven om op termijn een nieuw vrouwtje erbij aan te schaffen. 
De grote weide is in 2021 geheel machinaal gezaaid, maar dat heeft uiteindelijk niet het gewenste 
resultaat gehad: aan het eind van het jaar was het nieuwe gras nagenoeg helemaal weg. 
 
Ons Trefpunt: “langdurig gesloten” 
2021 stond bij het Trefpunt geheel in het teken van de coronapandemie. Het jaar startte met een 

volledige sluiting. Na de heropening begin juni was voorzichtigheid geboden en kwamen slechts 

enkele gebruikers terug. Na de opleving van het virus in het najaar moesten de deuren in november 

weer dicht voor de culturele en creatieve activiteiten en vervolgens vanaf medio december weer 

voor alle gebruikers. Alleen onderwijsactiviteiten konden, onder voorwaarden, doorgaan. In totaal is 
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het Trefpunt in 2021 30 weken gesloten geweest. Basisschool De Masten heeft daarvan 20 weken 

van de grote zaal gebruik gemaakt, zodat de kleutergroepen kleiner konden zijn en het 

besmettingsrisico voor leerlingen en docenten afnam. De langdurige lockdown heeft tot gevolg 

gehad dat een aantal organisaties zijn opgehouden te bestaan, dan wel anders zijn gaan werken en 

dat het aantal vaste gebruikers van het Trefpunt daardoor is teruggelopen.  

Maliskamp Events: “creatief binnen de beperkingen” 
2021 is voor Maliskamp Events vanwege corona natuurlijk anders gelopen dan we hadden gewild. 
Toch is het gelukt om een aantal activiteiten te organiseren, die juist in corona-tijd de verbinding 
binnen de wijk versterkt hebben. Op 2e Paasdag konden alle kinderen door de hele wijk naar 
paaseitjes zoeken. En op Koningsdag reed een hele sliert kinderen op prachtig versierde fietsen door 
de wijk. Tegen de zomer bleek het toch mogelijk een Zomer Event te organiseren. Met een grote 
groep vrijwilligers is het gelukt om in korte tijd een geweldig Event neer te zetten. Er is geluncht in de 
Theetuin, Levend Cluedo gespeeld door de kinderen, gefietst, een watergevecht gehouden en we 
hebben aan hele lange tafels samen van de BBQ genoten. In het najaar is Halloween weer 
georganiseerd en MalisGlow. 
 Wat betreft de organisatie van Maliskamp Events is er in 2021 een wijziging geweest. Loes 
Bonnemayer is in het najaar gestopt als trekker van Maliskamp Events. Er is helaas ondanks vele 
pogingen nog geen vervanger gevonden. Maliskamp Events draait wel door. Per activiteit neemt 
iemand het “trekkerschap” op zich. 
 
Financiën: “de weerslag van corona”  
In 2021 heeft de Stichting Wijkbelangen helaas opnieuw een financieel slecht jaar achter de rug 
vanwege de corona-crisis. De vele weken dat Ons Trefpunt verplicht dicht moest zijn, zorgden voor 
een verdere daling van opbrengsten die niet geheel gecompenseerd kon worden door lagere 
(schoonmaak)kosten. We hebben ook afscheid moeten nemen van enkele vaste gebruikers die naar 
een structurele andere invulling hebben gezocht vanwege deze corona crisis.  
We hebben gelukkig de schade beperkt kunnen houden omdat we dit jaar wel in de gelegenheid 
waren een kleinschalige donatie-actie te doen. De opbrengst was met meer dan €4.500 van een 
dankbare omvang waarmee we exploitatie van zowel dierenpark als speeltuin minder negatief 
hebben kunnen maken. Vooral de exploitatie van het dierenpark is een aanzienlijke kostenpost door 
de omvang van voederkosten, het gezond houden van onze dieren en de hogere gemeentelijke 
lasten. Ook de afschrijvingen vormen een grote kostenpost. Deze kosten zijn echter geen uitgaven en 
bieden de mogelijkheid om voor de toekomst gelden te reserveren voor groot onderhoud. 
Het Zomerevent was het enige grotere event dat we hebben kunnen houden. Financieel hebben we 
quitte gespeeld en dat was een mooie bijkomstigheid naast de gezelligheid die dit event heeft 
kunnen bieden in de luwte van de corona maatregelen. 
Onder aan de streep stond in 2021 een negatief resultaat van €5.215. Dit resultaat zal in mindering 
worden gebracht van de Algemene Reserve (Eigen Vermogen).  
  
In de bijlagen 1 en 2 hieronder staan de Balans en de V&W verder uitgewerkt met een verdere korte 
toelichting. Het verslag van de kascontrolecommissie volgt te zijner tijd.  
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Bijlage 1: Balans eind 2020 en eind 2021 

 

 

Korte toelichting bij balans dd 31-12-2021 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.   

In 2021 hebben er geen investeringen plaatsgevonden. De daling van de activa is geheel veroorzaakt 

door lopende afschrijvingen. De liquide middelen zijn gedaald door de aanschaf van twee wallabies 

en meer betalingen aan crediteuren voor jaarultimo met een lagere crediteuren stand tot gevolg. De 

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

ondanks de lock-down, hoger dan eind 2020 omdat in het najaar van 2020 de lock-down eerder 

inging.  

De daling in de Algemene Reserve is het gevolg van het negatieve resultaat over voorgaand jaar ter 

grootte van -€ 5.465. Vanwege het negatieve resultaat is ook 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  gemuteerd  door het 

afboeken van de aanschafkosten van het onverwacht overlijden van één wallabie. 

Voorstel is om het negatieve resultaat over 2021, -€5.215, ten laste van het Eigen Vermogen 

(Algemene Reserve) te boeken.     

BALANS 31-12-21 en 31-12-20

31-12-21 31-12-20 31-12-21 31-12-20

Vaste activa 51.821€           57.611€           Algemene reserve 76.558€           82.023€           

Liquide middelen 135.911€         140.812€         Vaste reserve 60.000€           60.000€           

Voorzieningen 57.639€           59.139€           

Debiteuren 2.644€              868€                 Crediteuren 586€                 3.106€             

Overige vorderingen 79€                    804€                 Overige schulden 2.248€              2.653€             

Overlopende activa 1.361€              1.361€             Te verdelen resultaat -5.215€            -5.465€            

Totaal 191.816€         201.456€         191.816€         201.456€         
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Bijlage 2: Verlies- en Winstrekening over 2021 

 

 

 

Korte toelichting bij de V&W over 2021 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp 

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de 

stichting over 2021. Door de kosten en de opbrengsten te splitsen is zichtbaar hoe onze activiteiten 

zich verhouden tussen opbrengsten en kosten.       

Het exploitatieresultaat van de portefeuille van Ons Trefpunt is door de corona maatregelen verder 

gedaald van circa € 9.000 in 2020 naar ruim € 6.000 over 2021. Omdat Ons Trefpunt per saldo meer 

weken verplicht dicht was, daalde de opbrengsten van gebruikers ook verder. Bij de kosten hebben 

we op vooral op schoonmaakkosten kunnen besparen tijdens de langere periode dat we dicht waren. 

Deze kosten waren echter juist hoger in de periode dat we open waren.  

De exploitatie van het Dierenpark had ook in 2021 te maken met relatief hoge gezondheidskosten en 

een veel hogere onroerend zaakbelasting van de gemeente, vanwege het berekenen van de WOZ-

waarde op een commerciële basis. Bezwaar hier tegen heeft nog geen effect gehad, helaas. 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. Daarnaast hebben we dit jaar ondanks corona een 

kleinschalige donatie-actie kunnen doen die alsnog een mooie bijdrage van ruim €4000 voor het 

dierenpark heeft opgeleverd         

De exploitatie van Speeltuin 't Lijsterbosje is dit jaar dankzij de hierboven vermelde donatieactie 

minder negatief. Met de actie hebben we de exploitatie ongeveer €500 kunnen verbeteren.  

Maliskamp Events heeft dit jaar het zomerevent kunnen houden in een wat beperktere omvang. Met 

het zomerevent hebben we de kosten volledig kunnen dekken. De algemene kosten zijn gedaald 

door het ontbreken van de nieuwsjaarsbijeenkomst in De Theetuin. Zonder deze post zijn de kosten 

vrijwel gelijk gebleven.         

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 en we toch een kleinschalige 

donatie-actie hebben kunnen doen, bleef ons verlies beperkt tot circa €5.200. Vanwege de 

jarenlange prudente exploitatie door het bestuur is dit verlies gelukkig goed op te vangen. Streven 

van het bestuur is een neutraal danwel licht positief jaarresultaat.     

Voor 2022 zal de exploitatie naar verwachting positief zijn. Door het vertrek van diverse vaste 

klanten bij Ons Trefpunt als gevolg van de corona crisis, zal de exploitatie .niet zo positief uitvallen als 

voor corona.     

VERLIES- en WINST REKENNG over 2021

2021 2020 2021 2020

Huisvestingskosten Ons Trefpunt 11.987€           13.037€           Verkopen Ons Trefpunt 18.182€           22.037€           

Inkoopkosten Ons Trefpunt 1.426€              942€                 Overige baten Trefpunt -€                  -€                  

Kosten Dierenpark 14.735€           12.298€           Opbrengsten Dierenpark 9.484€              4.626€             

Kosten Speeltuin 2.290€              1.884€             Opbrengsten Speeltuin 1.051€              350€                 

Kosten Events 5.520€              525€                 Opbrengsten Events 5.653€              525€                 

Kosten algemeen 3.635€              4.579€             Overige baten algemeen 0€                      252€                 

Rentebaten 10€                    10€                   

-5.215€            -5.465€            -€                  -€                  

Totaal 34.379€           27.799€           34.379€           27.799€           

Te verdelen resultaat 

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


