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Voorwoord van de voorzitter 

 

Dit jaarverslag van Stichting Speeltuin de Viking bevat een terugblik op het speeltuinseizoen 

2018, gevolgd door het financieel jaarverslag en een korte toelichting van onze penning-

meester. Een actieve speurtocht naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden vormde in 2018 

de rode draad bij veel van de activiteiten. Wij weten waar wij staan als stichting en ook waar 

wij naartoe willen: een mooie speeltuin waar kinderen in de leeftijdsklasse t/m 12 jaar een 

groot deel van de week naar hartenlust kunnen spelen.  

Wat de oorzaak is van het gebrek aan mensen die zich voor de speeltuin willen inzetten, is 

niet duidelijk. Mogelijk ligt die oorzaak ergens in het verleden. Wij zijn echter geen stichting 

die voortdurend achterom wil kijken. De toekomst, die is belangrijk en daarop zijn de 

activiteiten binnen Speeltuin de Viking in 2018 bij voortduring gericht geweest. 

Dankzij de grote inzet en energie van bestuur en vrijwilligers is het ondanks alles gelukt om 

van 2018 een goed jaar te maken. Hoewel een voortdurend vrijwilligerstekort de planning 

dikwijls parten speelde, werd met kunst- en vliegwerk de speeltuin zoveel als mogelijk was 

open gehouden voor het jonge publiek. Toch kwam de jeugd niet altijd opdagen, want het 

was een lange, hete en droge zomer, die veel jonge speeltuingasten waarschijnlijk heeft 

verleid tot het opzoeken van het zwembad in plaats van de speeltuin. 

Dit jaarverslag blikt terug op wat er in 2018 zoal is ondernomen op de speeltuin. Een en 

ander wordt weerspiegeld in het bijgevoegde financieel verslag. In het algemeen gesproken 

zijn door het vorige bestuur in 2018 – mede met behulp van adviezen door derden - goede 

stappen gezet in de richting van een nóg betere toekomst voor onze mooie speeltuin. 

 

Stichting Speeltuin de Viking 

Jan Bakker, voorzitter (vanaf 1 januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

april/mei 2019 
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1.  Het speeltuinjaar in een notendop 

 

Het speeltuinseizoen van het jaar 2018 liep van zondag 1 april (Eerste Paasdag) tot en met 

zondag 28 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie noord en midden. Zowel op de 

openingsdag (met een paasactiviteit) als op de sluitingsdag (Halloween-activiteit) was de 

toegang gratis. 

 

In verband met het continurooster in het basisonderwijs werd in 2018 gewerkt met 

afwijkende openingstijden. De openingstijden op doordeweekse dagen waren van 15:00 tot 

17:00 uur, met naar rato gehalveerde tarieven: € 0,80 per persoon. In het weekend en 

gedurende vakantieperiodes was de speeltuin geopend van 13:00 tot 17:00 uur, waarbij het 

reguliere entreetarief werd gehanteerd: € 1,60 per persoon. Voor personen die tegen 

sluitingstijd binnenkwamen werd geen uitzondering gemaakt. Scholen en groepen kregen als 

vanouds 33,3% korting op de toegangsprijs.  

 

Voor abonnementen golden twee soorten tarieven. Het basistarief voor één ouder bedroeg in 

2018 € 10,50, met voor elk kind € 1,00 extra. Het tarief voor een éénouder-abonnement met 

twee kinderen bedroeg bijvoorbeeld € 12,50. Het basistarief voor twee ouders was € 16,00. 

Ook hier gold voor kinderen € 1,00 extra. Voor twee ouders en twee kinderen werd daarmee 

bijvoorbeeld € 18,00 betaald.  

 

Onze vrijwillig werkende ontwerper Maikel van Willegen had een ontwerp voor abonnements-

pasjes gemaakt, zodat abonnementen voortaan in gelamineerde vorm als pasje konden 

worden afgeleverd. In verband met het vrijwilligerstekort werd op de papieren aanvraag-

formulieren en op de website het voorbehoud vermeld dat het in de loop van het seizoen 

voor kon komen dat de speeltuin gesloten was door een gebrek aan vrijwilligers. 

 

Er werden in 2018 twee speeltoestellen vervangen, te weten het piratenschip (zie afbeelding 

hieronder) en in de peuterhoek de klim-glij-combinatie. Ook werd de grote glijkoker van het 

entree-speeltoestel vervangen. 

In januari 2018 

werden ten behoeve 

van de werving van 

vrijwilligers twee 

inloop-

bijeenkomsten 

gepland, te weten 

op 24 en 26 

januari, telkens van 

10:00 tot 12:00 

uur. Dit leverde in 

eerste instantie vijf 

nieuwe vrijwilligers 

op. In de maanden 

daarna stapten 

enkelen daarvan 

weer op. Het bleek 

dat de overgebleven 

vrijwilligers door 

allerlei privé-verplichtingen (o.a. moeders met schoolgaande kinderen) niet altijd konden 

voldoen aan de wens van de speeltuin om geregeld diensten te draaien in het winkeltje. 
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In de aanloop naar de seizoensopening kwamen de jongens van Braakhuizen-United blad 

ruimen, zodat de speeltuin er na die actie weer netjes opgeruimd bij lag. In ruil voor 

voetbaltrainingen door een trainer van PSV moet deze club zich maatschappelijk inzetten.  

Overigens besteedde de onderhoudsploeg in dat opzicht ook wekelijks de nodige aandacht 

aan het bijhouden en schoonmaken van allerlei zaken op de speeltuin. Daarbij was altijd veel 

oog voor de veiligheid en techniek van alle speeltoestellen. Zie verder onder punt 1.2 

(onderhoudsactiviteiten). 

 

In de maand mei deed de speeltuin mee aan de Rabobank 

Clubkas Campagne. De opbrengst was boven verwachting: de 

speeltuin ontving het bedrag van € 561. Dit bedrag werd 

gereserveerd om te worden besteed aan het “Gescheiden Afval 

Beleid.” 

 

Het werd een lange, warme en droge zomer, waarbij de omzet 

van de winkel achterbleef bij die in voorgaande jaren. Zo was 

de omzet in augustus 2018 bijna € 3.000 lager dan in dezelfde 

maand in 2017. Als mogelijke oorzaak dacht het bestuur aan té warm weer, maar ook aan 

het opgetreden gebrek aan openingsdagen vanwege het vrijwilligerstekort. 

 

In september bleek dat de speeltuin niet betrokken werd in een door de gemeente Geldrop-

Mierlo geïnitieerd onderzoek naar mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijk Braakhuizen-

Zuid te vergroten. Binnen dat onderzoek bestond een voorstel tot het verplaatsen van de  

speeltuin in de richting van verenigingsgebouw De Borgh, aan de overkant van het 

Speeltuinpad. De voorzitter en penningmeester kregen eind september de kans om het 

standpunt van de speeltuin in dit opzicht toe te lichten.  

 

In oktober werd door de gemeente een werkgroep ingesteld vanwege het voorbereiden van 

een plan voor de ontwikkeling van de wijk Braakhuizen-Zuid. Dit plan zou in 2019 moeten 

worden aangeboden aan de bij de wijk betrokken wethouder. Bij de eerste vergadering bleek 

dat veel mensen de speeltuin hoog in het vaandel hadden. De werkgroepvergaderingen 

vonden elke drie weken plaats. Namens de speeltuin werd penningmeester Peter van Mol als 

afgevaardigde aangesteld. 

 

In november werd de speeltuin door de overkoepelende speeltuinorganisatie NUSO, waarvan 

De Viking lid is, gevraagd om deel te nemen aan een coaching-traject over het werven van 

vrijwilligers. De speeltuin stemde daarmee in, wat resulteerde in een vraaggesprek en een 

verslag met aanbevelingen. Net als het geval was met het eindadvies van de stichting Samen 

voor Geldrop-Mierlo (zie onder 3.2), zouden deze aanbevelingen pas in 2019 effect gaan 

krijgen. 

 

Op zaterdagmiddag 15 december was er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Zij kregen 

na de vergadering het jaarlijkse kerstpakket uitgereikt. Hierin bevond zich ook een theeglas 

van “De Viking” dat eigenlijk bedoeld was om cadeau te geven aan nieuwe vrijwilligers. 

 

Gedurende het speeltuinseizoen 2018 heeft naast de reguliere openingstijden iedere maand 

een speciale spelactiviteit plaatsgevonden: 

 

 1 april opening en paaseieren zoeken 

 6 mei kinderrommelmarkt 

 13 juni buitenspeeldag 

 7 juli 112-dag 

 19 augustus waterfestijn 

 22 september Clown Willy (circusdiploma) 

 28 oktober Halloween en sluiting 

 25 november Zwarte Pietendag (Pietendiploma) 
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1.2  Onderhouds- en investeringsactiviteiten 

 

Elke woensdagochtend vonden ook in 2018 op de speeltuin onderhoudswerkzaamheden 

plaats. Het ging dan om onderhoud van de groenvoorziening, klusjes aan het gebouw of om 

onderhoud van de speeltoestellen.  

 

Eind december 2017 heeft op de speeltuin de jaarlijkse veiligheidsinspectie plaatsgevonden 

door ABOS. Naar aanleiding daarvan heeft speeltoestellenleverancier Eibe een bezoek 

gebracht aan de speeltuin om de details van de vervanging of reparatie van de diverse 

speeltoestellen te bespreken. 

 

De twee nieuwe speeltoestellen (het schip en de klim-glij-combinatie in de peuterhoek) 

werden eind maart geplaatst, dus nog vóór de seizoensopening van de speeltuin. Later zou 

blijken dat bij het plaatsen van het schip per abuis zwart zand is vermengd met wit zand. 

Uiteindelijk zou leverancier Eibe vanwege de fout € 2.500 minder aan de speeltuin in 

rekening brengen. Afgesproken werd dat de speeltuin het probleem met het vervuilde zand 

zelf zou oplossen.  

 

Een aantal onderhoudszaken bleek in eigen beheer te kunnen worden uitgevoerd. Dit had tot 

gevolg dat deze reparaties ten laste van het onderhoudsbudget (2018: € 10.000) kwamen en 

niet van de investeringsreserve bij de gemeente. Zo was het de trap op de grote klim-glij-

combinatie bij de entree, die onderhoud behoefde. Hetzelfde gold voor de staande palen van 

dat speeltoestel en de knuppelbrug van het klimtoestel achter in de speeltuin.  

 

Verdere werkzaamheden: het verplaatsen van wipkippen in de peuterhoek en het vervangen 

van onderdelen van de bandenschommel. Een aantal werkzaamheden naar aanleiding van de 

veiligheidsinspectie van ABOS vallen in de begroting van 2018, terwijl de uitvoering in 2019 

plaatsvindt. 

 

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 15 december werd een voorstel tot de aanschaf van 

nieuw terrasmeubilair door het bestuur voorgelegd aan de vrijwilligers. Zij stemden in met 

een bepaald type terrasstoel met armleuningen, tafels en parasols. De investering zou 

overigens drukken op 2019; de levering werd voorzien voor april van dat jaar. Zie verder bij 

3.2 Vrijwilligers. 
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2.  Toekomst 

 

Zoals elders in dit jaarverslag wordt omschreven, heeft in 2018 een tweetal onderzoeks- en 

adviestrajecten plaatsgevonden met betrekking tot de werving van vrijwilligers en 

bestuursleden voor Speeltuin de Viking. Toevalligerwijs werden die onderzoeken (van 

stichting Samen voor Geldrop-Mierlo en van speeltuinorganisatie NUSO) telkens tegen het 

eind van het jaar afgerond. Hierdoor was het onmogelijk om al in het jaar 2018 tot 

implementatie van alle adviezen over te gaan. 

 

Daarbij speelde mee dat er vanaf 1 januari 2019 een nieuwe voorzitter (Jan Bakker) zitting 

zou nemen in het bestuur. Deze nieuwe voorzitter stelde zich ten doel om daadwerkelijk met 

een groot deel van de uitgebrachte adviezen aan de slag te gaan. 

 

3.  Organisatie 

 

Stichting Speeltuin de Viking exploiteert in Geldrop (binnen de gemeente Geldrop-Mierlo) een 

openluchtspeeltuin in de wijk Braakhuizen-Zuid voor kinderen t/m 12 jaar. 

 

Onze contactgegevens zijn: 

Stichting Speeltuin De Viking 

Speeltuinpad 2 

5666 TD Geldrop 

 

Vaste telefoon: 040 286 3845 

Mobiel: 06 1629 0558 

E-mail: speeltuindeviking@gmail.com 

 

Website: www.speeltuindeviking.com 

Facebook: https://www.facebook.com/speeltuin.deviking/ 
 

Administratieve gegevens: 

RSIN/Fiscaal nummer: 8219 23 602 

KvK nummer: 17275851 

 

3.1  Bestuur 

 

Aan het begin van het jaar 2018 was het bestuur van Speeltuin de Viking als volgt 

samengesteld: 

 

Voorzitter/penningmeester:  dhr Aart van ‘t Hoff 

Secretaris:    mevr. Jacira Dutra 

Coördinator vrijwilligers: mevr. Angela Mennen 

 

Begin februari werd afscheid genomen van penningmeester Cees van Rozendaal, die zijn 

functie vanaf 1 januari had neergelegd. Bij het afscheid werd met name de bijdrage geroemd 

die de heer Van Rozendaal in 2017 had geleverd door namens de speeltuin een partnerschap 

aan te gaan met de stichting Samen voor Geldrop-Mierlo (SvGM).  
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Vanaf begin april 2018 begon Gwenny van Hulsen de secretaris te helpen bij het verwoorden 

en schrijven van de vergaderverslagen. De vacature voor een nieuwe penningmeester werd in 

augustus 2018 vervuld door de heer Peter van Mol, terwijl mevrouw Angela Mennen op 2 

november  2018 aftrad als bestuurslid, na twee jaar verbonden te zijn geweest aan de 

speeltuin. Zij bleef wel actief in de Commissie Spelactiviteiten. Aangezien de heer Van ’t Hoff 

voorzitter was vanaf 2014 en hij voor zichzelf een zittingstermijn van vier jaar had voorzien, 

werd naarstig naar een opvolger voor hem gezocht. Uiteindelijk toonde de heer Jan Bakker, 

die in 2016 gedurende een periode van acht maanden secretaris en coördinator vrijwilligers 

in het bestuur was geweest, zich bereid om de heer Van ’t Hoff op te volgen. 

 

Aan het eind van het jaar 2018 zag het bestuur er als volgt uit: 

 

Voorzitter:    dhr Aart van ‘t Hoff 

Penningmeester:  dhr Peter van Mol 

Secretaris:    mevr Jacira Dutra 

Kandidaat-bestuurslid:          dhr Jan Bakker 

 

 

3.2  Vrijwilligers 

 

Gedurende het jaar 2018 heeft Speeltuin de Viking de in 2017 aangegane samenwerking 

voortgezet met de stichting “Samen voor Geldrop-Mierlo” (hierna: SvGM). Hiermee werden 

twee doelen beoogd: advies voor en ondersteuning bij de werving van nieuwe vrijwilligers.  

In januari 2018 was er een grote wervingscampagne die leidde tot vijf nieuwe vrijwilligers, 

waarvan er enkelen kort daarna ook weer afhaakten. Daarmee bleef het structurele tekort 

aan vrijwilligers helaas gehandhaafd. SvGM kwam als reactie daarop met het advies om 

maatschappelijke partijen in de wijk Braakhuizen-Zuid (waarin de speeltuin is gelegen) te 

benaderen voor samenwerking. De filosofie daarachter was dat door partijen samen te 

brengen een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou kunnen worden gecreëerd en mogelijk 

activiteiten én vrijwilligers met elkaar zouden kunnen worden gecombineerd. 

SvGM kreeg vanuit de speeltuin (en later ook vanuit de gemeente) opdracht om als 

onafhankelijke partij deze mogelijke samenvoeging te begeleiden en te zorgen voor een 

structureel vervolg. Het eindadvies van dit traject zou echter pas vorm krijgen in januari 

2019, zodat de resultaten en daaropvolgende implementatie daarvan buiten het bereik van 

dit jaarverslag vallen. 

Aan het eind van het speeltuinseizoen 2018 beschikte Speeltuin de Viking over een 

vrijwilligersbestand van  

• 8 personen voor de winkel en het toezicht 

• 5 personen voor onderhoud en techniek 

• 4 personen voor aanverwante zaken, zoals de website, publiciteit e.d. 

Op de vrijwilligersbijeenkomst van 15 december 2018 maakte het bestuur bekend dat 

kinderorganisatie Jantje Beton collectanten zocht in Geldrop. Dit ter ondersteuning van de 

Scouting. De helft van de opbrengst zou naar Jantje Beton gaan, de andere helft naar 

Speeltuin de Viking. Spontaan meldden zich twee vrijwilligers en een bestuurslid zich aan om 

met een collectebus langs de deuren te gaan. 
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4.  Jaarrekening 

 
De jaarrekening over 2018 betstaat uit drie onderdelen: de balans, de 

resultatenrekening en een korte toelichting van de penningmeester op de 

samenstelling ervan. 

4. 1 Balans per 31-12-2018 
 

 
 

    

Activa     

 2018 2017 2016 2015 

     

Gebouw p.m. p.m. p.m. p.m. 

Inventaris € 698 € 1.001 € 1.336  
Speeltoestellen € 31.339  € 8.154 € 11.533 

Voorraad € 568 € 507 € 156 € 154 

Betaalrekening € 427 € 1.126 € 2.180 € 1.529 

Spaarrekening € 44.657 € 64.150 € 18.219 € 20.007 

Debiteuren  € 6 € 32 € 72 

Kas en kruisposten   € 3.375 € 80 

Kas € 812 € 0   
Vooruit betaalde facturen  € 254   

     

 € 78.500 € 67.044 € 33.452 € 33.375 

     

     

Passiva     

     

Algemene reserve € 46.848 € 23.529 € 23.452 € 23.452 

Reserve nieuwbouw € 29.923 € 19.923 € 9.923  
Crediteuren  € 273   
Vooruit ontvangen bedragen  € 27.513   
Resultaat saldo € 1.729 € 4.194- € 77 € 9.923 

     

 € 78.500 € 67.044 € 33.452 € 33.375 
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4.2  Resultatenrekening over 2018 

 

     

Inkomsten     

 2018 2017 2016 2015 

Reguliere subsidie gemeente € 10.558 € 10.558 € 10.558 € 10.558 

Subsidie t.b.v. investeringen € 10.051   € 14.314 

ov. Ontvangen van gemeente   € 3.298 € 506 

Sponsoring € 563 € 448 € 645  
Verkopen winkeltje € 7.249 € 9.725 € 8.016 € 6.713 

Entrees € 10.232 € 11.881 € 7.461 € 5.635 

Rente op spaarrekening € 6 € 6   
Nagekomen baten  € 5.465   
Kasverschillen € 195,95- € 21   

     

Totaal inkomsten € 38.464 € 38.104 € 29.978 € 37.726 

     

     

     

Uitgaven     
Onderhoud en reparaties € 2.609 € 7.109 € 4.902 € 4.209 

Klein inventaris/gereedschap € 420  € 1.827 € 1.327 

Afschrijving speeltoestellen € 3.482 € 8.362   
Afschrijvingskosten € 303  € 3.556 € 4.340 

Schoonmaak e.a. huisvesting kosten € 150 € 7.943 € 5.278 

Reservering nieuwbouw € 10.000 € 10.000   
Bankkosten, verzekering en 
bestuur € 2.847 € 1.348 € 1.772 € 2.264 

Kantoor, alarm en exploitatie € 6.854 € 6.107  € 770 

Inkopen winkel € 5.041 € 6.421 € 5.103 € 4.424 

Publiciteit € 357  € 788  
Spelactiviteiten € 638 € 645 € 921  
Kosten vrijwilligers € 3.730 € 1.864 € 3.097 € 1.880 

Kosten administratie € 254 € 292   
Overige kosten € 201  € 8- € 3.311 

     

Totaal uitgaven € 36.735 € 42.298 € 29.901 € 27.803 

     
Resultaat € 1.729 € 4.194- € 77 € 9.923 

     

Totaal € 38.464 € 38.104 € 29.978 € 37.726 
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4.3  Toelichting op de jaarrekening 

 

4.3.1 Jaarverslag 

 

Sinds augustus 2018 is het penningmeesterschap van de stichting overgenomen door Peter 

van Mol. Afgezien van theoretische kennis met betrekking tot boekhouding, daterend van 

zijn schooltijd in 1967, was kennis vrijwel afwezig.  

 

Tussen september 2017 en augustus 2018 is het penningmeesterschap waargenomen door 

Aart van ‘t Hoff, als aanvulling op diverse andere rollen die hij als bestuurder vervulde. Peter 

heeft getracht op een transparante manier de financiële activiteiten in beeld te brengen, 

waarschijnlijk niet altijd volgens de bestaande praktijken die bij stichtingen van toepassing 

zijn. 

 

Om dit gemis te compenseren is eind 2018 contact gezocht met administratiekantoor Van 

der Meeren en de penningmeester van Speeltuin de Kievit in Nuenen. Zij zijn dan ook 

uitgenodigd om als adviescommissie te fungeren. Op deze manier zal Peter in 2019 stappen 

zetten om de boekhouding in lijn te brengen met gangbare praktijken. 
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