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Deel 1 
 
1. Inleiding 

 
Nadat in 2014 het toenmalige bestuur - op aandringen van de gemeente - was afgetreden, zag het 
bestuur dat toen aantrad, zich geconfronteerd met een groot aantal problemen. De belangrijkste 
opdracht voor 2014 was: zorgen dat de speeltuin weer open is en dat de kinderen uit Geldrop en 
omgeving weer kunnen spelen. In 2015 moest orde op zaken  worden gesteld en moest het nieuwe 
bestuur “speeltuindeskundigheid” verwerven. 
Een jaar later, in 2016, zou niet alleen een toekomstvisie moeten worden ontwikkeld, maar ook een 
start moeten worden gemaakt met de realisatie van deze toekomstvisie. 
Helaas is door allerlei beslommeringen deze ambitie niet waargemaakt. Er rees een verschil van 
inzicht tussen het stichtingsbestuur en de gemeente over de financiële haalbaarheid van de wensen 
van het bestuur.  Het gevolg hiervan was dat het bestuur zijn plannen voor 2016 niet heeft kunnen 
realiseren. Pas tegen het einde van het jaar was de lucht tussen de gemeente en het bestuur ge-
klaard en kon het bestuur een vervolg geven aan de actualisatie van de speeltuin. 
Het jaar 2016 typeert zich verder door een aantal bestuursmutaties en een groei van de bezoekers-
aantallen. 
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2. Bestuur 

 
Begin 2016 bestond het bestuur uit: 

• Aart van ’t Hoff – voorzitter en waarnemend secretaris, vrijwilligersaangelegenheden  

• Adi van Ham – penningmeester 

• Jaap Berkhouwer – lid, onderhoud en techniek 

• Marion Henckens-de Win – lid, winkeltje, spelactiviteiten, vertrouwenspersoon. 
Op 07-04-2016 trad de heer Jan Bakker toe tot het bestuur in de hoedanigheid van secretaris en als 
coördinator vrijwilligersaangelegen-
heden. Per gelijke datum trad me-
vrouw Adi van Ham af als penning-
meester. De taak van penningmeester 
werd vanaf dat moment waargenomen 
door de voorzitter. 
Per 11-07-2016 trad de heer Cees van 
Roosendaal toe tot het bestuur. Met in-
gang van 01-01-2017 zal Cees van Roo-
sendaal de taak van penningmeester 
op zich nemen. 
Op 01-08-2016 trad Jan Bakker af en 
werd zijn taak waargenomen door de 
voorzitter. 
Op 03-10-2016 trad Jaap Berkhouwer 
af en ook in dit geval werd zijn taak 
door de voorzitter waargenomen. 
 
Per einde 2016 bestond het bestuur derhalve uit: 

• Aart van ’t Hoff – voorzitter, waarnemend secretaris, vrijwilligersaangelegenheden, waarne-
mend penningmeester, onderhoud en techniek 

• Marion Henckens-de Win – lid, winkeltje, spelactiviteiten, vertrouwenspersoon 

• Cees van Roosendaal – lid. 
Opgemerkt dient te worden, dat door de samenstelling van het vrijwilligerskorps veel operationele 
taken door het bestuur werden verricht. 
Er is door het bestuur twaalf keer vergaderd. 
 
 
3. Vrijwilligers 

 
Het vrijwilligersbestand is een blijvend punt van aandacht voor het bestuur. 
Per 01-01-2016 bedroeg het aantal vrijwilligers 14, per 31-12-2016 was dit 18. De toename werd 
grotendeels tenietgedaan door langdurige ziekte van vier vrijwilligers. 
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Er is veel moeite gedaan vrijwilligers te werven. Er zijn een posters en folders verspreid naar 38 
scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het resultaat hiervan was echter nihil. Ook con-
tacten met de LEV-groep leidden niet tot resultaat. De toename van het aantal vrijwilligers is te 
danken aan spontane aanmelding (3x) en door de site voorelkaaringeldrop-mierlo.nl (1x). 
 
Begin 2016 is er contact geweest met de reclassering, die aanbood reclassanten in te zetten voor 
het onderhoud. Uiteindelijk is dit plan afgeketst op bezuinigingen bij de reclassering, waardoor deze 
niet meer in staat was de benodigde supervisors te leveren. 
Via de LEV-groep is bekeken in hoeverre het mogelijk zou zijn statushouders in te zetten als vrijwil-
liger op de speeltuin. Door de LEV-groep is dit plan ingetrokken. 
Achterliggend probleem bij beide initiatieven is dat de gemeente hecht aan het feit dat vrijwilligers 
moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij beide initiatieven was het 
onduidelijk of VOG’s zouden kunnen worden verkregen. 
 
Met de gemeente is overleg geweest over de vraag of ook vrijwilligers voor het onderhoud over 
een VOG zouden moeten beschikken. Onderhoud wordt immers gepleegd op momenten dat de 
speeltuin gesloten is, waar-
door het praktisch is uitgeslo-
ten dat deze categorie vrijwil-
ligers in aanraking komt met 
jeugdigen op de speeltuin. 
Het standpunt van de ge-
meente was duidelijk: als een 
vrijwilliger geen VOG kan krij-
gen, omdat hij of zij in het ver-
leden een strafbaar feit heeft 
gepleegd, straalt dit uit naar 
de speeltuin. Het bestuur kon 
zich vinden in dit standpunt. 
 
Waar voorheen VOG’s via het 
gemeentehuis moesten wor-
den aangevraagd, is in de loop 
van 2016 de mogelijkheid te 
baat genomen om VOG’s langs elektronische weg gratis aan te vragen. Hiervoor is per 01-06-2016 
bij KPN e-herkenning aangevraagd en voor meerdere jaren vooruitbetaald. Door middel van e-her-
kenning kunnen we inloggen op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het aan-
vragen van de VOG’s.  De erkenning voor de aanvraag van gratis VOG’s is op 20-12-2016 tot 2020 
verlengd. 
 
Vanuit de vrijwilligers van de speeltuin werd nadrukkelijk geopperd dat het toekennen van een vrij-
willigersvergoeding wellicht zou leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers. Ook hierover is 
contact geweest met de gemeente, maar die bleek geen voorstander van dit idee. 
 



 

6 
 
 

In 2016 zijn er vier nieuwsbrieven voor vrijwilligers verschenen en is er drie keer een vrijwilligers-
bijeenkomst georganiseerd. De belangstelling voor de vrijwilligersbijeenkomsten was matig. 
Alle vrijwilligers en bestuursleden hebben aan het einde van het jaar een kerstpakket ontvangen. 
 
In de bestuursvergadering van 01-08-2016 is een concept nota over privacywetgeving en meldplicht 
datalekken besproken. Dit heeft er met onmiddellijke ingang toe geleid dat op kopieën van legiti-
matiebewijzen de pasfoto en het burgerservicenummer onleesbaar werden gemaakt. Besloten is 
verder de nota aan te houden en in de toekomst nader te bespreken. 
 
 
4. Plannen met betrekking tot de toekomst 

 
Eind 2015 is aan Kompan Adviseurs en Openbare Ruimte en Recreatie gevraagd een advies uit te 
brengen over de aanschaf van nieuwe speeltoestellen, c.q. de vervanging van bestaande speeltoe-
stellen. 
Al sinds 2014 was een familiedraaimolentje defect, het springkussen was nodig aan vervanging toe, 
terwijl in 2015 het zwembadje was vervangen door een zandbak. Met name de sloop van het zwem-
badje leidde tot een aanzienlijke afname van het aantal bezoekers. In de optiek van het bestuur zou 
het springkussen moeten worden vervan-
gen door een airtrampoline, zou in plaats 
van het defecte draaimolentje een nieuwe 
draaimolen moeten worden aangeschaft 
en zou ter vervanging van het zwembadje 
een waterspeelplek moeten worden gerea-
liseerd. Ook zou er voor de wat oudere 
jeugd een pingpongtafel moeten worden 
aangeschaft. De kosten hiervan bedroegen 
ruim € 60.000. Dit zou kunnen worden be-
kostigd uit de “reserve investering en on-
derhoud speeltuin de viking” van de ge-
meente. 
Omdat het advies door Kompan, ondanks veelvuldig aandringen, uitbleef, is uiteindelijk aan Speel-
plan, ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte de opdracht verstrekt om met een 
advies m.b.t. de actualisatie van de speeltuin te komen. 
 
 
5. Relatie met de gemeente 

 
Met vertegenwoordigers van de gemeente was afgesproken voor de subsidieaanvraag voor de pe-
riode 2017 – 2020 een “toekomstvisie” te ontwikkelen. Doordat de sluitingstermijn voor de aan-
vraag van de subsidie door de gemeente verschoven werd van 1 mei naar medio augustus, is de 
conceptversie van de toekomstvisie, in verband met onderhandelingen over de toekomst van de 
speeltuin al in mei met de gemeente gecommuniceerd.  Verder speelde in de discussie het inspec-
tierapport van ABOS een rol. In dit rapport werd melding gemaakt van de kosten van onderhoud 
en vervanging in de periode tot en met 2029. Volgens dit rapport zouden de gemiddelde jaarlijkse 
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kosten van onderhoud en vervanging ruim € 50.000 bedragen. De reservering die de gemeente 
jaarlijks doet ten behoeve van onderhoud en vervanging bedraagt € 23.000. Eén en ander was in 
de gesprekken met de gemeente niet alleen aan-
leiding om te twijfelen aan de vraag of de inves-
tering in nieuwe speeltoestellen wel verantwoord 
is, er werd ook getwijfeld aan de vraag of de kos-
ten van onderhoud niet zo hoog zijn dat deze van-
uit de bestaande middelen niet meer zijn op te 
brengen. 
 
Bij het rapport van ABOS waren de volgende voet-
noten te plaatsen: 

• ABOS gaat ervan uit dat speeltoestellen wor-
den vervangen aan het einde van de economi-
sche levensduur. 

• ABOS gaat ervan uit dat alle onderhoud wordt verricht door derden. 
In de prakrijk echter blijkt dat speeltoestellen, nadat zij zijn afgeschreven, veel langer meegaan en 
dat veel op de kosten kan worden bezuinigd als het onderhoud in eigen beheer zou worden gedaan. 
Andere overwegingen in de discussie waren de demografische ontwikkelingen in de wijk en de hui-
dige opvattingen over speeltuinwerk. 
 
Ondanks het feit dat de gesprekken met de gemeente in mei werden aangevangen, duurde het tot 
december voordat er werkbare afspraken konden worden gemaakt. Ernstig verstorend in de relatie 
tussen het bestuur en de gemeente was een “Plan van aanpak herinrichting locatie de Viking” van 
de gemeente dat voorzag in het inrichten van de speeltuin als een openbare speelplek. 
Afgesproken werd, dat op basis van de werkelijke situatie op de speeltuin (staat van onderhoud van 
de speeltoestellen, mogelijkheden voor onderhoud in eigen beheer) een meerjarenbegroting voor 
de periode 2017 – 2020 te maken. Aan de hand van deze meerjarenbegroting zou de haalbaarheid 
van de voornemens van het bestuur opnieuw worden getoetst. 
 
Bij de gemeente is meermaals getracht duidelijkheid te krijgen over het eigendomsrecht van de 
grond waarop de speeltuin is gevestigd. Mondeling wordt weliswaar bevestigd dat de grond eigen-
dom is van de gemeente, doch de gemeente is er 
niet in geslaagd een huurovereenkomst te produ-
ceren. Ook navraag bij de vorige eigenaar van de 
speeltuin, de Wijkvereniging Braakhuizen-Zuid, 
leverde in dit opzicht niets op. 
 
 
6. Opening en extra activiteiten 

 
De speeltuin is in 2016 open geweest van 16 april 
tot en met 30 oktober. Er was een extra opening 
tijdens de paasdagen op 27 en 28 maart. In eerste 
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instantie was de speeltuin open op woensdag, zaterdag en zondag. Door een toename van het aan-
tal vrijwilligers was het later mogelijk om ook op de vrijdagmiddag open te gaan. In de vakantiepe-
riode van de regio Zuid is de speeltuin zes middagen per week open geweest (dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag). De openingstijden waren steeds van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Het voornemen was om met enige regelmaat extra spelactiviteiten op de speeltuin te organiseren. 
In werkelijkheid is er drie keer een extra activiteit georganiseerd. Op zondag 27 maart waren er 

activiteiten in het kader van Pasen; 
eieren verven, paashaasoren kleu-
ren en knippen en schminken. 
Mede door het redelijke weer was 
deze dag goed bezocht. De entree 
was die dag gratis. Op zaterdag 17 
september is er een rommelmarkt 
georganiseerd. Ook hiervoor was 
de entree gratis. De belangstelling 
was gering. Op zaterdag 29 oktober 
is er een Halloween-activiteit geor-
ganiseerd. Er konden pompoenen 
worden uitgesneden, er kon wor-
den gekleurd en geknutseld, er was 
gratis warme chocomel en poffer-
tjes en er kon worden geschminkt. 

Deze activiteit trok heel veel bezoekers, waardoor er tijdens de activiteit nog meermaals pompoe-
nen moesten worden bijgekocht. De Halloween-middag is georganiseerd in samenwerking met de 
wijkvereniging Braakhuizen Zuid. 
 
Aan deze extra activiteiten is steeds publicitair ruim aandacht besteed, o.a. door aankondiging in 
Middenstandsbelangen en MooiGel-
dropMierlo en de VVV-agenda. De 
speeltuin is één avond speciaal open 
geweest toen de LEV-groep een barbe-
cue organiseerde voor statushouders. 
De speeltuin fungeerde die avond als 
“kinderopvang”. Verder is er op 7 juli 
door een aantal dames met een Turkse 
achtergrond op de speeltuin een mid-
dag georganiseerd voor vluchtelingen-
kinderen uit het AZC Budel. Alhoewel 
de bijdrage van de speeltuin beperkt 
bleef tot het openstellen van de speel-
tuin, waren we erg blij hieraan een bij-
drage te hebben kunnen leveren. Ook 
deze activiteit werd door alle betrokkenen als zeer geslaagd getypeerd. 
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In principe is door het bestuur besloten in de toekomst alleen voor de openings- en de sluitingsac-
tiviteit geen entree te vragen.  
Door de Openbare Basisschool de Regenboog uit Dinteloord is gevraagd om vrijkaartjes t.b.v. een 
fancyfair. Wij hebben 10 vrijkaarten beschikbaar gesteld, waarvan er daadwerkelijk 2 zijn verzilverd. 
 
 
7. Winkeltje 

 
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen is een betaalautomaat (pinautomaat) in gebruik genomen. 
In dat jaar werd ruim 17% van alle betalingen (in geld) via de betaalautomaat verricht. De prijzen 
van abonnementen en losse entreekaartjes is ongewijzigd gebleven t.o.v. het vorige jaar. 
De prijzen van het winkelassortiment werden meer in overeenstemming gebracht met de inkoop-
kosten, dan wel aangepast aan de adviesprijs (OLA-ijs). De prijzen bleven echter gemiddeld op het-
zelfde niveau als het jaar daarvoor. Enkele items zijn uit het assortiment geschrapt. 
 
De omzet van het winkeltje nam toe van € 6.700 naar € 8.000. De inkomsten uit abonnementen en 
losse entree steeg van € 5.600 naar € 7.400. Deze meevallende resultaten zijn te danken aan een 
verruiming van het aantal openingsmomenten, een toename van bezoekers in de vakantieperiode 
en een toename van bezoeken van scholen, scoutinggroepen en kinderverjaardagsfeestjes. 
 
 
8. Veiligheid 

 
Op 8 maart 2016 is door ABOS een veiligheidsinspectie gehouden. Deze inspectie is jaarlijks ver-
plicht. Uit de rapportage bleek dat er, meer dan uit voorgaande rapportage door Speelplan, sprake 
was van achterstallig onderhoud. Probleem in de discussies over het onderhoud blijft het feit dat 
speeltoestellen moeten voldoen aan de 
eisen zoals gesteld bij de installatie van 
het betreffende toestel. Veiligheidsin-
specteurs toetsen steeds het toestel naar 
de nu geldende normen, die door de bank 
genomen strenger zijn. Naar aanleiding 
van de rapportage is onder andere de ket-
ting van de vogelnestschommel ingekort, 
omdat kinderen die onder de schommel 
zouden vallen, geraakt zouden kunnen 
worden door de bewegende schommel.  
In de grote klimglijcombinatie zijn maatre-
gelen getroffen om het risico op hoofdbe-
knelling bij de trappen te voorkomen en 
bij diverse houten speeltoestellen zijn rot-
tende houtdelen vervangen.  
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Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is 
spelen in een speeltuin voor de kinderen 
nooit zonder risico.  Als een kind onder 
een schommel terecht komt en vervol-
gens probeert op te staan kan het op on-
aangename wijze met de bewegende 
schommel in aanraking komen.  
 
In speeltuinland is op dit moment ook 
niet meer sprake van “veilig spelen”. 
Speeltuinen zijn nooit 100 procent veilig 
te maken. Kinderen klimmen op toestel-
len, die daar nooit voor bedoeld zijn. Zij 
kunnen voor een bewegende schommel 
langs lopen, enz. De discussie van dit moment gaat juist over “risicovol” spelen, d.w.z. kinderen juist 
bewust leren omgaan met situaties die risico’s met zich meebrengen. Probleem is wel dat ouders 
vaak naar een speeltuin gaan met het idee dat speeltuinen veilig zijn. Naar het oordeel van bestuur 
en vrijwilligers van speeltuin “De Viking” laten ouders (te) makkelijk de zorg voor kleine kinderen 
over aan oudere broertjes en zusjes, terwijl zij zelf gezellig van elkaars gezelschap genieten. 
 
In april heeft zowel een controle van de brandblusmiddelen als de EHBO-trommel plaatsgevonden. 
Ook in deze maand vond de jaarlijkse controle van het (brand-) alarm plaats. 
Ook in april zijn door de gemeente, als eigenaar van de grond en de bomen, de bomen geïnspec-
teerd en waar nodig gesnoeid. 
 
Op 1 januari 2016 bleek de brievenbus van de speeltuin te zijn bezweken onder vuurwerkgeweld. 
 
 
9. Klachten 

 
In 2016 zijn er bij de vertrouwenspersoon van de speeltuin geen meldingen binnengekomen. 
Eén bezoeker heeft via een e-mail een klacht ingediend tegen het gedrag van twee vrijwilligers op 
de speeltuin. De klacht is onderzocht, er is een proces-verbaal van opgemaakt en er is aan de klaag-
ster terug gerapporteerd. De klacht bleek deels terecht, deels onterecht. De betreffende vrijwil-
ligers zijn op hun gedrag aangesproken. 
 
 
10. Onderhoud 

 
In maart is door de firma Van Stipdonk het valzand bij de speeltoestellen gezeefd. In de loop van 
2016 is door eigen vrijwilligers het zand met behulp van een freesmachine omgewoeld, wat het-
zelfde effect heeft als het zeven van het zand. Door in de toekomst af te zien van het zeven van het 
zand en dit in eigen beheer van onkruid e.d. te ontdoen kan in aanzienlijke mate op de kosten 
worden bezuinigd. 
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Het dak van het gebouwtje op de speeltuin verkeerde in slechte staat en was op diverse plaatsen 
lek. 
In de loop van het jaar is door eigen vrijwilligers het oude dak gesloopt en een nieuw dak aange-
bracht. Alhoewel er eerst sprake van was dat het oude dak asbesthoudend zou zijn, bleek dit na 
laboratoriumonderzoek door het bedrijf MGN niet het geval te zijn. Zowel hierdoor, als door de 
inzet van vrijwilligers vielen de kosten van vervanging van het dak erg mee. Geheel tegen de prin-
cipes van het bestuur is op pragmatische gronden besloten aan de vrijwilligers die het dak hebben 
vervangen, een vrijwilligersvergoeding toe te kennen van € 150 per persoon (totaal € 600). 
 
Door jeugdige bezoekers van de speeltuin is de wastafel bij de toiletten ontdekt als zand/water 
speeltoestel. Dit leidde dan ook meteen tot een verstopping van het riool. Bij het reinigen van het 
riool bleek het riool eerst in de richting van het hoofdriool af te lopen om daarna te gaan oplopen. 
In de knik die daardoor ontstond hoopte zich zand op. Het is niet uit te sluiten dat een dergelijke 
verstopping zich in de toekomst opnieuw zal voordoen. 
 
De speeltuin beschikt voor de afvoer van afval over een ondergrondse container, die op afroep 
wordt geledigd door de firma Van Happen. Het ledigen van deze container kostte in 2016 € 772. Bij 
het zoeken naar goedkopere oplossingen voor de afvoer van afval bleek dat aan het begin van 2016 
het contract met Van Happen automatisch voor een periode van vier jaar was verlengd. 
Een van de mogelijkheden om te bezuinigen op de afvoer van afval is het om over te gaan op ge-
scheiden afvalinzameling. Op dit moment staan, verspreid over de speeltuin, elf afvalemmers, 
waarvan er sommige nauwelijks worden gebruikt. Bij de aanvang van het speeltuinseizoen werd 
overwogen van deze elf emmers vijf punten voor gescheiden afvalinzameling te maken. Een aantal 
van de huidige afvalemmers is echter ernstig beschadigd, zodat wellicht tot de aanschaf van nieuwe 
afvalemmers zou moeten worden overgegaan. De prijs van nieuwe afvalemmers en de discussie 
met de gemeente over de toekomst van de speeltuin hebben dit plan doen uitstellen. 
 
 
11. Publiciteit 

 
 In de loop van 2016 zijn verschillende acties 
ondernomen om de speeltuin onder de aan-
dacht te brengen van een breder publiek. De 
speeltuin wordt vermeld in de gemeentegids 
van de gemeente Geldrop-Mierlo, er liggen 
folders in aantallen bij de VVV’s in Geldrop, 
Mierlo en Heeze en bij Bospark ’t Wolfsven en 
bij Recreatiepark Heezerenbosch en verder bij 
de hotels Carlton in Mierlo en NH in Geldrop. 
Er staat een advertentie van de speeltuin in de 
informatiebrochure van ’t Wolfsven. Speeltuin 
“De Viking” heeft sinds 2016 een vermelding 
bij Google Bedrijven. Met enige regelmaat 
wordt kopij aangeleverd, onder andere in geval van extra activiteiten, bij MooiGeldropMierlo en 
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Middenstandsbelangen. Het Eindhovens Dagblad heeft een artikel gewijd aan de problemen die 
waren gerezen tussen de gemeente en de speeltuin. 
 
Bij de opening van het seizoen zijn A4 en A3 affiches opgehangen o.a. bij de Jumbo en Albert Heijn. 
De speeltuin heeft een website die, indien nodig, dagelijks wordt bijgehouden. Ditzelfde geldt voor 
de Facebookpagina van de speeltuin die aan het einde van 2016 ruim 700 likes had. 
De bewegwijzering door de gemeente naar de speeltuin is uitermate efficiënt.  
 
 
12. Financiën 

 
Het financieel jaarverslag is als bijlage in het jaarverslag 2016 opgenomen. 
De kostenplaatsstructuur is aangepast om meer inzicht te krijgen in waar het geld van de speeltuin 
precies aan is besteed. Dit bemoeilijkt wel de vergelijking met voorgaande jaren, toen nog de oude 
kostenplaatsstructuur werd gebruikt. 
 
In augustus 2016 is de subsidieaanvrage voor de periode 2017 – 2020 ingediend. Deze subsidieaan-
vrage is vergezeld van een toekomstvisie, die voorziet in een geleidelijke actualisering van de speel-
tuin. Getracht wordt in de komende jaren een dusdanige reserve op te bouwen dat t.z.t. kan wor-
den overgegaan tot realisatie van een nieuw gebouw. 
 
Bij de uitgaven is sprake van een sterke stijging van de huisvestingskosten door het aanbrengen van 
het nieuwe dak en van de kosten van de vrijwilligers, ook veroorzaakt door het uitkeren van een 
vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers die het nieuwe dak hebben aangebracht en door de stijging 
van het aantal vrijwilligers. 
Bij de gemeente moesten na afsluiting van het jaar nog twee posten worden gedeclareerd, t.w. 
€ 3.772,95 (dak) en € 1815,00 (advies inrichting speeltuin door Speelplan). Het resultaat is daardoor 
feitelijk € 5588 hoger dan de vermeldde € 77. 
In 2016 heeft de speeltuin zich opnieuw aangemeld voor de actie Steuntje in de Rug van de 
Rabobank. Deze actie heeft € 645 opgeleverd. 
 
In overleg met de gemeente heeft het bestuur contact gehad met mevrouw Conny Martens van 
Trias om te bekijken welke mogelijkheden er zijn m.b.t. sponsoring. Vooralsnog zijn deze 
mogelijkheden beperkt. Sponsoren vragen ofwel om innovatieve plannen, dan wel specifieke 
projecten. Naar het zich in 2016 liet aanzien, zijn er pas mogelijkheden voor grootschalige 
sponsoring bij b.v. de realisatie van nieuwbouw. 
Voor kleinschalige sponsoring had zich een vrijwilliger aangemeld die bereid was hierin het initiatief 
op zich te nemen. De bedoelde poging is nooit van de grond gekomen, zodat hier wellicht nog 
mogelijkheden liggen voor 2017. 
 
 
13. Slotopmerking 

 
Speeltuinen draaien over het algemeen op vrijwilligers, niet alleen als het gaat om toezicht en 
onderhoud, maar ook als het gaat om “besturen”. Zo ook speeltuin “De Viking”. In de praktijk van 
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het speeltuinwerk worden er vanuit de omgeving echter dezelfde eisen gesteld als aan 
professionele organisaties. Regelgeving m.b.t. veiligheid, verzekeringen, verantwoording, 
financiën, horeca, is vaak complex. In contacten met m.n. overheidsfunctionarissen is hiervoor 
weinig begrip. Waar overheden faciliterend zouden moeten zijn, zijn zij in de praktijk meestal 
“eisend” en normatief. Ondersteuning is vaak generiek en niet toegespitst op specifieke situaties.  
In de relatie tussen de overheid en een vrijwilligersorganisatie is er sprake van een wederzijdse 
afhankelijkheid. De vrijwilligersorganisatie heeft de overheid minimaal nodig voor de subsidie, de 
overheid heeft de vrijwilligers hard nodig om al die organisaties draaiende te houden. In de relatie 
overheid – vrijwilligersorganisatie blijft dit laatste aspect vaak volledig onbelicht. Hoewel wij als 
vrijwilligersorganisatie dankbaar zijn voor m.n. de financiële ondersteuning door de gemeente, 
wordt de waardering van diezelfde gemeente voor wat vrijwilligers en bestuur allemaal aan 
tijdrovend werk doen in de speeltuin, node gemist. 
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STICHTING SPEELTUIN  
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Stichting Speeltuin “De Viking”  

Geldrop  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Cijfers 1-1 t/m 31-12-2016  
  

  

Inhoud:   Pagina  

  

1. Balans per 31-12-2016              4  

  

2. Resultatenrekening over de periode   

  01-01-2016 t/m 31-12-2016    5  
  

3. Toelichting                                   6 

 



 

  
 

  

  

  

  

  

  
  
  

 

 
 
 
 
Het bestuur van  
Stichting Speeltuin “De Viking”   
Speeltuinpad 2  
5666 TD  Geldrop   
  

  

  

  

Geldrop,  mei 2017.  
  

  

  

Geacht bestuur,   
  

  

Hierbij brengen wij, op uw verzoek, de balans en de resultatenrekening uit over de periode 1 janu-
ari tot en met 31 december 2016.  
  

Deze stukken werden samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Wij wijzen u 
erop dat op de cijfers geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.   
  

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere 
toelichtingen verklaren wij ons gaarne bereid.  
          

Hoogachtend,  
Administratiekantoor van der Meeren  
T. van der Meeren  

  



 

 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

 

1. BALANS   

  

  

  Ten name van 

te  

ACTIVA  31-12-2016  31-12 2015  

  

  

  €    €  

Gebouw en hek 

  

  P.M.    P.M.  

Inventaris  

  

 1.336  
 

-  

Speeltoestellen  

  

 8.154   11.533  

Voorraad  

  
 156   154  

Betaalrekeningen  

  

 2.180   1.529  

Spaarrekeningen  

  

 18.219   20.007  

Nog te ontvangen rente bank  

  

 32   72  

Kas en kruisposten  

  

  
 

3.375  
 

80  

  

   

 __________   __________ 

Totaal    33.452    33.375  

   ==========  ==========  

         

  

 

 

 

 

 

 

     

 



 

  
 

  

  

  

  

  

  
  
  

 

    4.  

PER 31 DECEMBER  2016  

Stichting Speeltuin “De Viking  
Geldrop  
  

  

PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015  

  €  €  
  

Eigen vermogen  

Reserve algemeen    23.452    23.452  
Reserve nieuwbouw    9.923    
  

Saldo resultaat periode    77    9.923  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   __________   __________  
  

Totaal    33.452    33.375  
   ==========   ========== 
        

        

  

  

  

      

  



 

 

  

  

  

  

  

  
  
  

 

5. 

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER de periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016  
Ten name van Stichting Speeltuin “De Viking te Geldrop  
  

    31-12-2016   31-12-2015  

  

INKOMSTEN  

  

           €         €  

Ontvangen reguliere subsidie gemeente  10.558    10.558   

Ontvangen subsidie t.b.v. investeringen  -    14.314   

Overige ontvangen vergoedingen gemeente   

  

   3.298         506   

 

Totaal ontvangen van de gemeente  

  

  13.856    25.378  

Sponsoring        645  
   

Verkopen     8.016    6.713   

Entree en abonnementen     7.461    5.635   

  

  

   16.122    12.348  

   29.978    37.726  

  

UITGAVEN  

  

     

Onderhoud en reparaties   4.902    4.209    

Kleine inventaris en gereedschap  1.827    1.327   

Afschrijvingskosten  3.556    4.340   

Gwl, schoonmaak en belasting, huisvesting, porto, 

telefoon, internet 

7.943    5.278   

Bankkosten en verzekeringen  1.772    2.264   

Overige kantoorkosten en -benodigdheden         770   

Inkopen winkel  5.103    4.424   

Publiciteit     788    -   

Spelactiviteiten     921    -   

Kosten vrijwilligers  3.097    1.880   

Overige kosten   -/-  8    3.311   

  

  

  29.901    27.803  

Resultaat           77    9.923  

    =======    =======  



 

  
 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

 6.  

TOELICHTING  

  

Hierbij enige toelichting op de activa van de balans en de afschrijvingen opgenomen in de winst- 
en verliesrekening.  
  

Er is subsidie verstrekt voor nieuwe speeltoestellen en voor onderhoud speeltoestellen en zand-
bak. Deze subsidie zit in het resultaat verwerkt in het jaar van ontvangst.  
  

De speeltoestellen worden in 15 jaar afgeschreven.  
  

Omschrijving  Aanschaf-  Waarde  Aanschaf  Afschrijving  Boekwaarde   

___________  

  

Inventaris  

  

2016  

waarde        1-1-2016  boekjaar     boekjaar___  31-12-2016_  

        

Laptop  629    629  74  555  

Pinautomaat  884    884  103  781  

  

  

_______  _______  _______  _______  _______  

  1.513  -  1.513  177  1.336 

  

  

======  ======  ====== ======  ======  

Oude speeltoestellen  

  

2015  

  

12.305  3.477   1.875  1.602  

Stoeltjes kabelbaan  1.164  931    240        691  

Tuimelton     748  598       200     398  

Zandbak hout  423  338    84  254  

Fietsmolentje  4.769  4.292    480  3.812  

Vogelnestschommel  962  770    200  570  

Peuterschommel  678  542    150  392  

Safety brandblusser  731  585    150  435  

  

  

_______  _______  ________  ________  _______  

  21.780  11.533  -  3.379  8.154  

  ========  ========  ========  ========  ======== 

 
  





 

  
 

 
  



 

Mei 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


