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1. Inleiding
Het jaar 2014 kenmerkte zich door een groot aantal bestuurlijke verwikkelingen. Niet alleen trad, op
aandringen van de gemeente, het hele bestuur op 06-06-2014 af, werd een nieuw bestuur
geformeerd, waarvan de voorzitter na 5 dagen alweer aftrad en deden zich ook in het nieuw
gevormde bestuur al snel een aantal mutaties voor, maar ook werd het nieuwe bestuur
geconfronteerd met een leegloop onder vrijwilligers en de nasleep van het onderzoek van het
accountantsbureau Hordijk & Hordijk.
Het bestuur van de stichting zag zich geconfronteerd met de noodzaak om zowel in financieel als
organisatorisch opzicht orde op zaken te stellen. Daarnaast was en blijft het de primaire opdracht

om er voor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen.

2. Bestuurlijke mutaties
In januari 2013 constateerde de gemeente dat de stichting niet had voldaan aan haar verplichting
om de jaarstukken over 2011 en 2012 bij de gemeente in te dienen. In maart 2013 was een anonieme
klacht bij de gemeente binnen gekomen over vermeende malversaties bij de stichting. De voorzitter
over die periode, de heer H. Dielis was inmiddels per 01-01-2013 afgetreden en opgevolgd door de
heer M.J. Tacke.
21 juni, opening van het seizoen 2014, laat maar leuk
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De gemeente heeft daarop de heer Tacke gemaand de jaarstukken over 2011 en 2012 alsnog in te
dienen.
De heer Tacke heeft hieraan, ondanks veelvuldige verzoeken van de gemeente, niet voldaan. Eén
en ander heeft ertoe geleid dat de gemeente in oktober 2013 besloot de verleende subsidie over
2011 en 2012 terug te vorderen en de toekenning van subsidie per het laatste kwartaal van 2013
stop te zetten. In december 2013 heeft de gemeente besloten een onderzoek naar de boekhouding
van de stichting te laten doen door een extern accountantsbureau. De opdracht hiertoe is in februari
2014 verstrekt aan het bureau Hordijk & Hordijk. De kosten van het onderzoek zouden voor rekening
komen van de stichting.
Tegen het terugvorderen van de subsidie is door de heer Tacke bezwaar ingediend, zonder
inhoudelijke onderbouwing. Dit bezwaar is in een later stadium ongegrond verklaard.
De uitkomsten van het onderzoek waren voor de gemeente aanleiding om er bij het bestuur van de
stichting op aan te dringen om in zijn geheel af te treden en een nieuw bestuur te formeren. Het
bestuur onder voorzitterschap van de heer M.J. Tacke is hierop op 6 juni, c.q. 9 juni 2014 afgetreden.
Een nieuw, driekoppig bestuur onder voorzitterschap van de heer B. Liebregts trad op 6 juni aan. Na
een conflict met vrijwilligers trad de heer Liebregts op 11 juni af.
Op 17 juni werd het bestuur, dat toen uit twee leden bestond uitgebreid met drie nieuwe leden. De
heer A. van ’t Hoff werd de nieuwe voorzitter. Toen werd vastgesteld dat een bestuur idealiter uit 5
leden bestaat.
In september 2014 trad één van de nieuwe bestuursleden af wegens gebrek aan tijd, in december
2014 is een ander bestuurslid ontslagen. In beide vacatures is inmiddels voorzien.
De samenwerking in het huidige bestuur is van dien aard dat het bestuur de toekomst met vertrouwen
tegemoet ziet.
In het bestuur hebben bij het einde van het boekjaar 2014 zitting:
o Aart van ’t Hoff,
voorzitter
o Audrey Smits,
secretaris
o Adi van Ham,
penningmeester
o Jaap Berkhouwer,
lid, verantwoordelijk voor techniek en onderhoud
o Marion Henckens-de Win, kandidaat lid, verantwoordelijk voor vrijwilligersaangelegenheden
en winkel.

3. Het onderzoek door Hordijk & Hordijk
Eind maart/begin april 2014 presenteerde het bureau Hordijk & Hordijk de resultaten van het eerste
onderzoek. Eind april werd besloten een vervolgonderzoek te laten doen door Hordijk & Hordijk. Eind
mei presenteerde Hordijk & Hordijk de resultaten van het vervolgonderzoek.
Belangrijkste conclusies:
1. Over 2011 en 2012 werd volgens de boeken een bedrag van € 8.800 betaald aan de
“Werkgroep Wijkvereniging Braakhuizen Zuid”. Dit bedrag is niet terug te vinden in de boeken
van de Wijkvereniging Braakhuizen Zuid. Volgens een verklaring van de toenmalige voorzitter
is dit bedrag “naar de vrijwilligers gegaan”. Een en ander kon niet worden geverifieerd. Hierop
is door de gemeente aangifte gedaan bij de politie tegen het toenmalige stichtingsbestuur.
Door de gemeente werd erop aangedrongen dat ook het nieuwe stichtingsbestuur aangifte
zou doen, deze aangifte werd door de politie echter niet geaccepteerd.
2. Aangenomen moet worden dat bij de vergoedingen aan vrijwilligers het fiscaal toegestane
maximum van € 1500 per jaar werd overschreden. Het stichtingsbestuur werd geadviseerd
hiervan melding te doen bij de belastingdienst, hetgeen is gebeurd.
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3. Veel betalingen, o.a. aan vrijwilligers, gebeurden contant. Niet alle betalingen werden (juist)
verantwoord.
4. Het jaar 2013 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 23.000, hetgeen de
vermogenspositie van de stichting ernstig heeft geschaad.
Naast de conclusies van Hordijk & Hordijk vielen nog een aantal zaken op:
5. In de periode 2013 tot juni 2014 werd
voor een totaalbedrag van
€ 30.000 aan vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Dit bedrag is
buitenproportioneel groot. Zelfs over
de eerste vijf maanden van 2014 is €
4.000 aan vrijwilligersvergoeding
uitgekeerd, terwijl de speeltuin
gesloten was en er nauwelijks
onderhoud heeft plaatsgevonden.
6. Het boekjaar 2013 werd afgesloten
met een kastegoed van € 6.500.
Aangenomen wordt dat dit geld
feitelijk niet aanwezig was. Dit
betekent dat over het jaar 2013 een
bedrag van € 6.500 is uitgegeven,
zonder dat dit is verantwoord.
defecte carrousel
4. Financiële situatie
Het nieuwe bestuur heeft het Administratiekantoor Van der Meeren te Geldrop ingeschakeld om de
penningmeester te ondersteunen bij het opzetten van de administratie. Als eerste werd de
administratie over het eerste halfjaar 2014 uitgezocht. De balans en het resultatenoverzicht zijn in
september 2014 aan de gemeente gezonden. Daarnaast is een boekhoudsysteem opgezet. Het
aantal contante betalingen is tot een absoluut minimum beperkt.
Begin juni 2014 had de stichting aan liquide middelen € 7.000. Indien de gemeente de subsidie over
2011 en 2012 (€ 30.000) zou terugvorderen en de stichting zou belasten voor de kosten van het
accountantskantoor (± € 22.000), zou dit betekenen dat de stichting diep in de rode cijfers zou
geraken.
In oktober 2014 heeft de gemeente aan de stichting laten weten de subsidie over 2011 en 2012 niet
terug te vorderen, doch hierop een “strafkorting” van 15% toe te passen. De verstrekking van
subsidie, vanaf het laatste kwartaal 2013, zou worden hervat. De kosten van het accountantsonderzoek (± € 22.000) zouden niet op de stichting worden verhaald, doch ten laste komen van het
gereserveerde budget (vervangings-)investeringen/ onderhoud speelvoorzieningen van de
gemeente.
Met de fiscus werd een schikking getroffen van € 3.000.
De directe schade als gevolg van het financiële beleid van de voorgaande besturen bedroeg
daardoor € 7.500 (strafkorting en schikking fiscus). Besloten is deze schade, na ingewonnen juridisch
advies, niet op de vorige besturen te verhalen.
De uiteindelijke schade is veel groter. Zo gaat de betaling van de kosten van het
accountantsonderzoek direct ten koste van de mogelijkheid om spelvoorzieningen te onderhouden,
te vervangen of nieuwe spelvoorzieningen aan te schaffen.
In 2013 en 2014 (tot juni) is aan vrijwilligers een vergoeding van € 20.000 c.q. € 3.400 uitgekeerd.
Als de vrijwilligersvergoedingen op het peil 2011/2012 waren gebleven hadden deze bedragen niet
hoger mogen zijn dan € 10.000 c.q. € 1.000.
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De totale schade bedraagt hierdoor:
o
Strafkorting en schikking
€ 7.500 (resp. € 4.500 en € 3.000)
o
Niet verantwoorde vrijwilligersvergoedingen
€ 8.800 (2011/12: € 8.800)
o
“Teveel betaalde” vrijwilligersvergoedingen
€ 12.400 (2013: € 10.000, 2014: € 2.400)
o
Kastekort 2013
€ 6.500
o
Kosten accountantsonderzoek
€ 22.000
o
Totaal
€ 57.200
Van het totale schadebedrag valt € 35.200 ten laste van de stichting, € 22.000 ten laste van het
gereserveerde budget (vervangings-)investeringen/ onderhoud speelvoorzieningen van de
gemeente.
Bij de sluiting van het speeltuinseizoen eind september bedroeg het totaal aan liquide middelen
€2.000. Per 31 december, na hervatting van de subsidieverstrekking, was het totaal aan liquide
middelen € 19.000.
De administratie is thans op orde.

5. Vrijwilligers
Voor juni 2014 kon de speeltuin beschikken over een groot aantal vrijwilligers. Aan veel van deze
vrijwilligers werd een vergoeding toegekend, soms tot het fiscaal toegestane maximum of zelfs
daarboven. Een conflict tussen de toenmalige voorzitter, B. Liebregts, en de vrijwilligers, begin juni
2014 o.a. over de vergoedingen, leidde tot een leegloop onder de vrijwilligers.
Dit viel samen met het advies van Hordijk & Hordijk om zoveel mogelijk met een nieuwe ploeg
vrijwilligers te beginnen, teneinde afstand te nemen van het verleden.
Gedurende het speeltuinseizoen 2014 kon de speeltuin beschikken over 5 vrijwilligers voor het
onderhoud en 7 vrijwilligers voor toezicht en het bemannen(vrouwen) van het winkeltje.
Het aantal vrijwilligers is zorgelijk. Voor het nieuwe seizoen moet aan de werving van vrijwilligers
absolute prioriteit worden gegeven.
Afgesproken is aan vrijwilligers geen vergoedingen meer te verstrekken.
Met de vrijwilligers hebben een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden om de actuele situatie te
bespreken.
Voor de vrijwilligers werd een huisregelboekje ontwikkeld om hen te informeren over regels en
voorschriften. Dit huisregelboekje wordt uitgereikt aan elke oude en nieuwe vrijwilliger.
In 2014 is vier keer een nieuwsbrief verspreid onder de vrijwilligers.
Eind december hebben alle vrijwilligers een kerstpakket ontvangen.
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6. Openstelling speeltuin
Gedurende het onderzoek door Hordijk &
Hordijk was de speeltuin gesloten. In het
advies van Hordijk & Hordijk werd ook
aangegeven dat het raadzaam zou zijn de
speeltuin gesloten te houden tot alles
financieel en organisatorisch op orde was.
Desalniettemin besloot het bestuur begin
juni dat de speeltuin op 21 juni, op de
landelijke speeltuindag, open zou gaan
voor de rest van het seizoen 2014.
Afgesproken is toen geen entree te heffen,
in verband met de late opening en het
beperkte aantal openingsdagen.
In eerste instantie werd de speeltuin twee 21 juni, opening van het seizoen 2014
dagen per week geopend, later werd het
aantal openingsdagen uitgebreid naar vier. Het speeltuinseizoen is afgesloten op 28 september, met
dien verstande dat de speeltuin nog zes dagen was geopend tijdens de herfstvakantie. Zowel bij de
opening als de afsluiting zijn extra activiteiten georganiseerd.
Door de late en beperkte openstelling vielen de bezoekersaantallen ernstig tegen. Er heeft weliswaar
geen telling van de bezoekers plaatsgevonden, maar de omzet van het winkeltje spreekt voor zich:
€ 4.000 tegen € 20.000 in 2013.
Er werd zes keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de speeltuin buiten openingstijden af te
huren voor feesten/groepsbezoek.

7. Winkel
De speeltuin beschikt over een winkeltje
waar koffie, thee, frisdrank, ijs, snoep en
broodjes worden verkocht. De omzet van
het winkeltje bedroeg € 4.000 (verkoopwaarde), de inkopen eveneens € 4.000
(inkoopwaarde), zodat het rendement van
het winkel € 0 bedraagt. Bij een calculatie
van 100% resulteert dit in een eindvoorraad van € 2.000 (inkoopwaarde). Uit een
inventarisatie in december van de
eindvoorraad
bleek
de
werkelijke
eindvoorraad € 500 te bedragen, de
derving is dus € 1.500. Deze situatie wordt
door het bestuur als zorgelijk ervaren.
Besloten is in het seizoen 2015 met een
kassa te gaan werken.
Uit een analyse van de verkopen bleek dat kassa en winkel tegelijk
het assortiment te breed is en de voorraden
te groot. Hierop zal actie moeten worden ondernomen.
Met de huidige voorzieningen in het winkeltje voldoet de speeltuin niet aan de horeca-regelgeving.
Bereide levensmiddelen (broodjes) zullen uit het assortiment worden genomen, alhoewel dit ten
koste van de omzet zal gaan.
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8. Onderhoud speeltoestellen
Jaarlijks wordt een veiligheidsinspectie op
de speeltoestellen gehouden. De vorige
heeft plaatsgevonden in september 2013,
onder het nieuwe bestuur is een inspectie
gehouden in oktober 2014. Uit deze
inspectie bleek dat in de afgelopen jaren
alleen het hoogstnodige onderhoud heeft
plaatsgevonden (en soms zelfs dat niet). Er
is in aanzienlijke mate sprake van
achterstallig
onderhoud.
Indien
dit
financieel haalbaar is moet het achterstallig
onderhoud bij de opening van het seizoen
2015 zijn weggewerkt. Veel van dit
onderhoud vergt een dusdanige expertise, beknellingsgevaar
dat dit gedaan zal moeten worden door externe partijen (leveranciers). De kosten daarvan zijn
aanzienlijk.
Bij onderhoud gaat het niet alleen om de veiligheid. Er moet heel veel schilderwerk worden verricht.
Niet uit te sluiten is dat dit moet gebeuren tijdens de openstelling, waardoor sommige speeltoestellen
dan tijdelijk niet te gebruiken zijn. Deze vorm van onderhoud zal hoofdzakelijk in eigen beheer
worden gedaan.

9. Gebouw en voorzieningen
Het gebouw waarin winkel, kantoor, toiletten, opslag en werkplaats zijn gehuisvest dateert
waarschijnlijk uit de vijftiger jaren en
voldoet op geen enkele wijze aan de eisen
die op dit moment aan een dergelijk
gebouw zijn te stellen:
o De winkel is veel te klein, er is
onvoldoende ruimte voor het uitstallen
van het assortiment. Het is bijna
onmogelijk met twee vrijwil-ligers
gelijktijdig de klanten te helpen.
Klanten voor het winkeltje en
bezoekers die entree willen betalen
moeten gebruik maken van hetzelfde
loket.
o Ook de kantoorruimte is te klein.
Vergaderen met vijf personen gaat
moeilijk,
voor
vrijwilligersbijeenkomsten moet naar een externe ruimte gebouw dateert uit de 50-er jaren
worden uitgeweken.
o De opslagruimte voor winkelgoederen is tevens archief.
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De speeltuin beschikt alleen over volwassenen toiletten, toiletten voor kinderen ontbreken
geheel. De hoogte van de toegang tot het toiletgedeelte is 170 cm, waardoor het regelmatig
voorkomt dat bezoekers hun hoofd
stoten.
o De opslagruimtes en de werkplaats zijn
tochtig en vochtig Met name machines
en apparaten lijden hieronder.
o Alleen het kantoor/winkel is te
verwarmen. De waterleiding kan bij
vorst niet worden afgetapt.
o Het dak van het gebouw is
waarschijnlijk asbesthoudend.
Aan de achterzijde van het terrein ontbreekt
een adequate afrastering, waardoor het
terrein makkelijk voor onbevoegden
toegankelijk is.
De laatste controle van de brandblusmiddelen heeft plaatsgevonden in 2011. De
controle in 2014 geeft aan dat alle brandblusser 1 liter: leeg binnen een minuut
brandblusapparaten vervangen zullen
moeten worden. De brand- en inbraakmeldingsapparatuur is gecontroleerd en in orde bevonden.
10. Veiligheid
De gemeenteraad en het college hebben aangegeven de veiligheid een belangrijk aspect van de
bedrijfsvoering in de speeltuin te vinden. In het beleid van de stichting krijgt de veiligheid op twee
manieren vorm:
o Fysieke veiligheid, voorkomen van ongelukken en kwetsuren
o Seksueel misbruik van met name minderjarigen
Aan de fysieke veiligheid is aandacht besteed door de jaarlijkse veiligheidsinspectie. Daarnaast
wordt maandelijks elk toestel door eigen onderhoudsvrijwilligers gecontroleerd. De bevindingen en
acties worden vastgelegd in het z.g. logboek.
Voor het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen en het adequaat reageren in situaties
waarin zich seksueel misbruik heeft voorgedaan, is de Toolkit “In Veilige Handen” door de vereniging
Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV) ontwikkeld. Aan deze toolkit is een protocol
ontleend dat onderdeel uitmaakt van de vrijwilligersovereenkomst. In thematische
vrijwilligersbijeenkomsten zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed. De toolkit biedt hiertoe
de nodige handreiking.
Zowel voor bestuursleden als vrijwilligers is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) verplicht. De kosten van de aanvrage worden vergoed door de stichting. De stichting kan
deze kosten declareren bij het Steunpunt KinderVakanties.

11. Aangiften bij politie
Gedurende het jaar 2014 is drie keer aangifte gedaan bij de politie. Twee keer voor pogingen tot
inbraak, één maal voor het wissen van alle e-mailbestanden van de stichting door een onbekend
persoon. In alle gevallen heeft de politie hierop geen actie kunnen ondernemen “wegens het gebrek
aan aanknopingspunten”.
Eénmaal is getracht aangifte te doen voor boekhoudfraude. De politie heeft deze aangifte niet op
willen nemen, omdat hiervoor door de gemeente al aangifte was gedaan en "er niet tweemaal
aangifte kan worden gedaan van hetzelfde feit”.
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12. Ambitie
Bij
de
splitsing
van
de
wijkvereniging Braakhuizen Zuid
en de speeltuin De Viking in 2010
was één van de overwegingen van
de gemeente om deze splitsing te
initiëren:
het
feit
dat
de
wijkvereniging een buurtgebonden
functie heeft en de speeltuin een
gemeenteoverstijgende functie.
In de praktijk blijkt dat de speeltuin
nog steeds een sterk buurtgebonden functie heeft. Voor de
toekomst zullen plannen moeten
worden
ontwikkeld
om
de
gemeenteoverstijgende
functie
waar te maken.
Nu al is duidelijk dat, als de
waterspeeltoestel: toekomstmuziek!
speeltuin meer bezoekers van
buiten gaat trekken, het aantal parkeerplaatsen (behalve wellicht op zondag) onvoldoende is.
Het bestuur streeft er naar om in 2015 de speeltuin en de organisatie verder op orde te brengen en
plannen te ontwikkelen voor 2016 en verder. Deze plannen moeten niet alleen betrekking hebben
op het aantrekken van (zoveel mogelijk) bezoekers. De speeltuin is nu twintig jaar oud. In die tijd
hebben de visie op spelen en de ideeën over speeltoestellen zich ontwikkeld. In de speeltuin is dit
maar zeer ten dele terug te vinden. 2015 zal ook gebruikt moeten worden voor visie-ontwikkeling.
Hopelijk kan eind 2015 een plan voor de speeltuin in de twintiger jaren worden aangeboden.
De contacten met de gemeente verlopen in een goede sfeer, het bestuur hoopt de positieve
samenwerking voort te zetten en mogelijk samen met de gemeente uitvoering te geven aan de
uitvoering van de te ontwikkelen visie.

Geldrop, januari 2015
A.W. van ’t Hoff,
voorzitter
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A.A.C. Smits,
secretaris
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