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Voorwoord van de voorzitter 

Begin 2020 had het speeltuinbestuur het volste vertrouwen dat de positieve toon die in 2019 was gezet, 
in het nieuwe jaar verder zou kunnen worden uitgebouwd. Niets bleek echter minder waar. Nadat in  
januari berichten opdoken over een nieuw virus, ging in februari het carnaval nog door, maar kwam half 
maart het hele land in een lockdown terecht. Het was een verandering die grote gevolgen zou hebben 
voor alles en iedereen,  dus ook voor Speeltuin de Viking. 

De enigen die in het voorjaar en ook daarna wekelijks op de speeltuin te vinden waren, waren de  
vrijwilligers van het onderhoud. Met inachtneming van de hygiëne-maatregelen en onderlinge  
afstandsnormen werkten de onderhoudsvrijwilligers, in een telkens wisselende samenstelling, de rest  
van het jaar door op de speeltuin. Triest was het wel toen begin november onze onderhoudsvrijwilliger 
Karl Neumaier na een kort ziekbed kwam te overlijden.  

Het werd in het voorjaar van 2020 duidelijk dat het coronavirus een venijnige uitwerking kon hebben op  
de gezondheid van vooral ouderen. Dat raakte onze speeltuin direct, want alle bestuursleden en  
vrijwilligers bleken vanwege hun leeftijd tot deze groep te behoren. De opening van de speeltuin stond  
gepland voor 5 april, maar vanwege de crisis werd die uitgesteld tot zondag 3 mei 2020. Dat bleek helaas 
onhaalbaar. Niet lang daarna besloot het bestuur om uit voorzorg het hele seizoen dicht te blijven.  

De gemeente werd op de hoogte gebracht en daar had men er het volste begrip voor. De sluiting had  
geen gevolgen voor de door de gemeente toegezegde structurele subsidie, want die was juist bestemd 
voor het onderhoud van de speeltuin: de enige activiteit die in 2020 wél doorgang heeft gevonden. 

Begin 2020 zag het ernaar uit dat vanuit de positieve flow van 2019 zich spoedig nieuwe vrijwilligers  
zouden aanmelden. De ontwikkelingen verhinderden dat echter. Begin augustus 2020 werd bovendien  
duidelijk dat Wies Bakker vanwege haar drukke privé-werkzaamheden het bestuur per 1 januari 2021  
zou gaan verlaten. Hierdoor zou de speeltuin, mede door het toch al geringe aantal vrijwilligers, veel  
daadkracht verliezen. Wij gaven ons als bestuur vervolgens vijf maanden de tijd om een oplossing te  
zoeken. Zou dat niet lukken, dan dreigde een definitieve sluiting van de speeltuin. Op dat moment  
overheerste bij het bestuur bovendien een gevoel van teleurstelling dat De Viking niemand meer iets  
kon schelen. Van de vroegere vaste bezoekers die niet tot de risicogroep behoorden, had immers  
niemand het initiatief genomen zich aan te bieden om de speeltuin te helpen toch open te gaan. Al was 
het maar tijdelijk. 

Het bestuur besloot de kwestie voor te leggen aan de gemeente, die zich behulpzaam opstelde teneinde 
te proberen een structurele oplossing te vinden. In de laatste twee maanden van het jaar is de speeltuin  
vanwege de toen nog dreigende sluiting een (social) mediacampagne begonnen om bestuursleden en  
vrijwilligers te werven. Dit alles leverde veel reacties op en in combinatie met nieuwe ideeën leidde  
het tot het streven om in 2021 – onder voorbehoud van nieuwe corona-ontwikkelingen – weer  open te  
gaan. Al met al een positieve ontwikkeling aan het einde van een moeilijk jaar! 

Stichting Speeltuin de Viking 
Jan Bakker, voorzitter 

5 februari 2021 
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1. Het speeltuinseizoen dat er niet kwam 

 
Zoals bekend is de speeltuin naar aanleiding van de corona-crisis het hele jaar 2020 dicht gebleven.  
 
In de voorbereiding op het seizoen 2020 was echter al een compleet activiteitenprogramma opgesteld en 
grotendeels vastgelegd. 
 
Dit programma (dat in z’n geheel moest worden geannuleerd) zag er als volgt uit: 
 

5 april opening seizoen (geen speciale activiteit gepland) 

12 april Eerste Paasdag - knutselen 

13 april Paasmaandag - knutselen 

27 april Koningsdag. Vrijmarkt, plaatsen alleen te reserveren voor kinderen van 
abonnementhouders 

6 mei cadeautjes maken voor Moederdag 

9 mei cadeautjes maken voor Moederdag 

10 juni Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. Speeltuin aangemeld als officiële 
buitenspeellocatie 

17 juni cadeautjes maken voor Vaderdag 

20 juni cadeautjes maken voor Vaderdag 

1 t/m 31 juli waterpret bij temperaturen van 24 graden of hoger 

5 juli voorstelling poppenkast Pluim 

1 t/m 31 augustus waterpret bij temperaturen van 24 graden of hoger 

16 augustus Clown Typisch met ballonnen maken 

9 september hoedjes maken voor Prinsjesdag 

13 september spellenbus NUSO met leuke buitenspellen 

10 oktober spookkijkdoos maken 

17 oktober spookkijkdoos maken 

24 oktober pompoenen uithollen voor Halloween 

25 oktober pompoenen uithollen voor Halloween + sluiting seizoen 

31 oktober Halloween spektakel (in griezelig aangepaste speeltuin) 

 
 
Twee andere activiteiten stonden op de nominatie om nog worden georganiseerd, maar daar kwam door 
de sluiting niets meer van:  
 

• een 112-dag, ergens in mei; 
• een Sinterklaasfeest voor de kinderen van abonnementhouders, eind november. 

 
Nu al deze activiteiten in 2020 geen doorgang konden vinden, worden zij – afhankelijk van de openings-
tijden in het volgende jaar – naar andere data in 2021 doorgeschoven. 
 
Wel onder voorbehoud van de aanmelding van een nieuwe activiteitenbegeleider, die de organisatie van 
bovenstaande activiteiten onder zijn of haar hoede wil nemen.  
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2. Wat wel doorging: onderhoudsactiviteiten 
 
De speeltuin is vanwege de coronacrisis het hele jaar 2020 dicht gebleven voor bezoekers. Dat was vanaf 

april 2020 het geval. In de maanden na de sluiting van het seizoen 2019 was al begonnen met het afbreken 
van de pergola en het hek rondom de zandbak. Alles ten behoeve van een uitbreiding van de peuterhoek. 

In de periode januari t/m maart 2020 is ter voorbereiding van het nieuwe seizoen heel veel gebeurd, zowel 
met betrekking tot de vernieuwde peuterhoek als tot het reguliere (groen)onderhoud.  

 
  

• De nieuwe onderdelen van een dubbele schommel werden gemonteerd. De oude onderdelen bleken 

niet te voldoen aan nieuwe veiligheidseisen, zoals uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie van eind 2019 

was gebleken. 
 

• Installateur Wesley Keeris maakte (gratis!) een hulpstuk voor onze speeltuincompressor om de 

waterleidingen naar onder andere het waterspeeltoestel leeg te kunnen blazen, teneinde 
vorstschade te voorkomen. Daardoor was de dure installatie van een compressiepunt op de 

waterleiding, waar aanvankelijk om was gevraagd, niet meer nodig. 

 

• De groepen 7 & 8 van Kindcentrum De Vlinder zijn begin 2020 doorgegaan met het bladruimen op 
de maandag- en donderdagmiddag. Met De Vlinder was afgesproken dat de kinderen van groep 7 & 

8 als dank voor het bladruimen, in klasverband een middagje in april gratis zouden mogen komen 
spelen. Daarbij zouden ze van ons ook ranja krijgen. Vanwege corona is dit niet doorgegaan, wel 

hebben zij later allemaal een snoepzak en een zakje chips gekregen. Dat was nog in voorraad, maar 
kon door de sluiting gedurende 2020 niet meer worden verkocht. 

 

• Op 3 en 4 februari 2020 werd door de firma Eibe een aantal nieuwe speeltoestellen in de 

gerenoveerde peuterhoek geïnstalleerd. In diezelfde periode werd het aangrenzende terras opnieuw 
gelegd en kwam er een nieuwe beukenhaag (gratis aangeboden door Weber Bestrating) onder 

meer langs de gebouwkant van de peuterhoek te staan. Verder werden door Weber enkele nieuwe 
terrassen op de speeltuin aangelegd zodat de picknicktafels niet langer in het gras zouden hoeven 

te staan (daardoor hoefden de zware tafels niet langer verzet te worden tijdens het grasmaaien). 

 

• Voor de nieuwe peuterhoek werden vele kub’s nieuw zand aangeleverd, er kwamen nieuwe 
traktoren en driewielertjes voor de peuters. Alle parasols (over de hele speeltuin) werden vervangen 

door nieuwe. 
 

• Van een gespaard bedrag bij de Rabobank (via ClubSupport-acties) is een groot aantal kliko’s 

gekocht en geleverd, ter vervanging van de 25 jaar oude metalen vuilnisemmers.  
 

• Verspreid over de speeltuin werden palen geplaatst om telkens twee kliko’s tegen te bevestigen 

(voor respectievelijk plastic- en restafval). 

 

• Voor, en onder de deuren van de linkse berging werd een verhoogd terrasje aangebracht als 
drempel om ongedierte buiten te houden. 

 

• de grote monumentale bomen op de speeltuin werden in maart door de gemeente gecontroleerd op 
dode en loshangende takken. 

 

• In het kantoor/winkel werden vier afsluitbare kastjes aangebracht, waar vrijwilligers hun spullen 

eventueel in kwijt kunnen (polstas, handtas, portemonnee). 
 

• De deur naar het invalidentoilet werd gangbaar gemaakt, zodat dit voorheen afgesloten ruime toilet 

voor rolstoelgangers niet alleen door alle (volwassen) bezoekers gebruikt kan gaan worden, maar 
tevens kan worden ingezet als baby-verschoonruimte.  
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3. Bestuur en bestuursactiviteiten 

Het bestuur van Stichting Speeltuin de Viking was per 01-01-2020 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: dhr Jan Bakker 

Penningmeester: dhr Peter van Mol  

Coördinator vrijwilligers:  mevr Wies Bakker 

(+ winkelzaken en activiteiten) 
 

Hoewel de speeltuin gedurende het hele seizoen 2020 gesloten bleef voor het publiek, is het bestuur steeds 

zeer actief gebleven. Er werd vergaderd op 6 januari, 2 maart, 2 juni en 3 augustus. Op veel tussenliggende 
data en vooral na 3 augustus werd 'klein overleg' gevoerd, voornamelijk via de bestuurs-app. Ook begon 

het bestuur langzamerhand met de invoering van video-vergaderen. 
 

De vergadering van begin februari werd met een maand uitgesteld omdat op 3 en 4 februari de firma Eibe 
de nieuwe speeltoestellen in de peuterhoek kwam plaatsen. In diezelfde periode werd het nieuwe 

abonnementensysteem, opgetuigd door onze penningmeester, verder ontwikkeld. Het was de bedoeling dat 

het systeem op 16 maart 2020 operationeel zou worden. Rond die tijd werden de abonnementhouders van 
2019 hiervan op de hoogte gebracht. Op de website kon iedereen over een eigen webpagina beschikken, 

van waaruit een nieuw abonnement kon worden besteld. Iedere abonnee zou een nieuw hard pasje krijgen, 
voorzien van een voorgedrukte barcode, dat meerdere jaren achter elkaar kon worden gebruikt. 

 

Zoals op 17 maart 2020 besproken in de bestuurs-app kwam de vergadering van maandag 6 april 2020 te 
vervallen. Vanwege de lockdown zouden eventuele dringende zaken onderling via de bestuurs-app worden 

besproken en/of geregeld. Om de al aanwezige apparatuur in de winkel van de speeltuin te beschermen 
nam de penningmeester begin april de laptop, printer en scanner voorlopig mee naar huis. 

 
In april begonnen de penningmeester en de voorzitter met de subsidie-aanvraag voor de periode 2021-

2024, respectievelijk voor het financiële deel en het sociale deel. Het geheel werd eind april 2020 naar de 

gemeente gestuurd. 
 

Vanwege de voortdurende sluiting van de speeltuin werd eind april door de Coördinator vrijwilligers en 
winkelzaken een inventarisatie gemaakt van de houdbaarheidsdata van de op voorraad zijnde producten. 

Het voornemen was om de producten die over de datum dreigden te raken, te verdelen onder het bestuur 

en de actieve vrijwilligers. 
 

Op 7 mei schreef de voorzitter een memo over de coronacrisis, waarin hij voorstelde om het hele seizoen 
gesloten te blijven. Dit omdat alle vrijwilligers en bestuursleden tot de risicogroep behoorden en dus grotere 

kans maakten op een besmetting. De overige leden van het bestuur konden zich hierin vinden, waarop het 

memo in mail-vorm naar de gemeente werd gestuurd om te zien wat men daarvan vond. Het bestuur 
besloot om aan de aanvragers van een abonnement die al betaald hadden met iDEAL, hun geld terug te 

storten. 
 

Op 11 mei werd een aanvullende mail naar de gemeente gestuurd, vanuit de gedachte dat sluiting van het 
hele seizoen misschien strijdig was met de subsidievoorwaarden. De reactie van de gemeente op onze 

voorgenomen sluiting voor het seizoen 2020 i.v.m. de corona-crisis was dat we op volledig begrip konden 

rekenen. Het besluit konden wij dus probleemloos doorzetten. Sluiting had geen gevolgen voor de subsidie, 
omdat nergens in de voorwaarden iets over openingstijden of bezoekersaantallen stond genoemd; onze 

structurele subsidie was puur bedoeld voor het onderhoud van de speeltuin. En het onderhoud was ook het 
enige wat tijdens de sluiting gewoon doorging. 

 

Per mail werden alle vrijwilligers op de hoogte gebracht van het besluit over de sluiting van de speeltuin 
voor de rest van het seizoen. Ook kregen alle abonnementhouders van 2019 en de nieuwe aanvragers van 

2020 hier een nieuwsbrief over. De nieuwe aanvragers lazen bovendien dat als zij al hadden betaald voor 
een abonnement, zij dat bedrag z.s.m. teruggestort zouden krijgen op dezelfde rekening als waarmee zij in 

eerste instantie hadden betaald. 
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Kindcentrum de Vlinder wilde graag onze voorraad snoep, plus twee dozen paprikachips, accepteren als gift. 

Een deel daarvan was bedoeld als dank voor de hulp bij het bladruimen van afgelopen herfst en het 
voorjaar van 2020. Door de sluiting van de speeltuin konden de kinderen van de groepen 7 & 8 geen 

gebruik maken van de aanvankelijk aangeboden vrije speeltijd op de speeltuin. De Vlinder vroeg ook of de 
speeltuin toch een keer open kon, omdat een leerkracht aan het eind van het schooljaar met pensioen ging 

en het leuk zou vinden om samen met zijn klas te komen spelen. Hoe jammer wij het als bestuur ook 

vonden, wij antwoordden dat we consequent wilden zijn met de sluiting en wilden voorkomen dat de 
kinderen rond zouden gaan roepen dat ze in de speeltuin waren geweest. Dat zou op veel onbegrip stuiten 

bij ouders en andere kinderen uit de buurt. Het antwoord aan De Vlinder was daarom “nee”. 
 

Er werden 235 snoepzakken voor De Vlinder gemaakt. De resterende voorraad kreeg als label ‘Schadepost 

Corona’. Rond de poort van de speeltuin werden mededelingen aangebracht dat de speeltuin het hele 
seizoen 2020 dicht bleef. Hierover werd een artikel gepubliceerd in de lokale krant Middenstandsbelangen.  

 
Eind mei werd bij de buren van de speeltuin, aan de Ter Borgh- en Fleskensstraat, een kaartje in de bus 

gedaan. Daarop stond vermeld dat de speeltuin dit seizoen dicht bleef, vergezeld van het vriendelijke 
verzoek om tijdens de sluiting van 2020 een oogje in het zeil te houden. 

 

Onderling kwamen we overeen een volgende video-bespreking te houden op dinsdag 2 juni. De vergadering 
van begin juli werd verplaatst naar 3 augustus 2020, de datum waarop voor het eerst sinds maanden weer 

een fysieke vergadering op de speeltuin plaatsvond. Coördinator Vrijwilligers Wies Bakker kondigde tijdens 
deze vergadering aan dat zij vanwege drukke werkzaamheden niet langer in staat zou zijn om zich in 2021 

in te zetten voor de speeltuin. Zij zou daarom (bleek later) per 18 december 2020 terugtreden als 

Coördinator vrijwilligers en spelactiviteiten/inkoopster voor de winkel. Ook kon zij niet meer in de winkel 
staan als er winkelvrijwilligers zouden uitvallen.  

 
Het was meteen duidelijk dat het resterende bestuur (voorzitter + penningmeester), aangevuld met één 

winkelvrijwilligster, tijdens het seizoen 2021 nooit alles zouden kunnen uitvoeren wat Wies Bakker tot voor 
kort allemaal deed. Er leken bij het uitblijven van aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers maar twee opties 

mogelijk: hetzij de Stichting per 1 januari 2021 op te heffen, hetzij de Stichting per die datum in een 

slaapstand over te laten gaan (over deze laatste mogelijkheid werd pas enige tijd later gesproken). Besloten 
werd om de gemeente over dit probleem in te lichten. 

 
Op 3 september volgde een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en de gebiedsregisseur voor 

Braakhuizen-Zuid. In het gesprek gaf het bestuur aan dat een versterking van het bestuur dringend nodig 

was, met een secretaris en een nieuwe coördinator vrijwilligers. Om in 2021 open te kunnen gaan was er 
daarnaast behoefte aan tenminste drie of vier winkelvrijwilligers. Op 17 september volgde een afspraak met 

de LEV-groep, die van dezelfde problematiek op de hoogte werd gebracht. 
 

Eind november begon de speeltuin een campagne op Facebook en werd een uitgebreid artikel in 

Middenstandsbelangen gepubliceerd. Het leverde enkele positieve reacties op, met als resultaat dat er 
aanmeldingen kwamen voor de bestuursfuncties Secretaris en Coördinator Vrijwilligers. Ook meldden zich 

enkele personen aan als winkelvrijwilliger. 
 

De gesprekken met onder andere de gemeente duurden per 31 december 2020 nog steeds voort. In 
december ontstonden zowel bij de gemeente als binnen het speeltuinbestuur enkele nieuwe ideeën, ter 

verdere uitwerking in 2021. Het leek eind december daarom zeker dat een sluiting van de speeltuin per 

januari 2021 definitief van de baan was (onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen).  

Door alle ontwikkelingen zag het bestuur er per 31-12-2020 als volgt uit:  

Voorzitter:                     dhr Jan Bakker 
Penningmeester:            dhr Peter van Mol 

Secretaris:                     dhr Karel Timan (officieel per 04-01-2021)  
Coördinator vrijwilligers: gesprekken met kandidaat 
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4. Vrijwilligers 
 

 
Omdat de speeltuin het hele seizoen 2020 dicht is gebleven, zijn er – behalve voor het onderhoud – 

vrijwel geen vrijwilligers actief geweest op de speeltuin.  

Buiten het bestuur zag het vrijwilligersbestand er per 1 januari 2020 als volgt uit:  

Onderhoud: 5 vrijwilligers 

Winkel: 1 vrijwilliger 

Stagiair: -  

Ondersteunende activiteiten: 7 vrijwilligers 

 

Voordat de corona-crisis ontstond, lag het in de bedoeling om de gezamenlijke vrijwilliger/bestuurs-
winkelinzet van 2019 voorlopig voort te zetten in 2020. Daarbij werd gehoopt dat – met het mooie 

jaar 2019 in gedachten – direct na de seizoensopening een aanzuiging van nieuwe winkelvrijwilligers 

zou ontstaan.  
 

Zoals iedereen weet, liep het allemaal anders en was er gedurende het hele seizoen 2020 geen inzet 
van winkelvrijwilligers mogelijk. Er zijn wel de nodige activiteiten geweest met betrekking tot de 

voorbereiding. Zo zijn veel huishoudelijke en hygiënische schoonmaakartikelen ingekocht. Ook 
kwamen er nieuwe mapjes waarin via insteekhoezen (prijs)informatie kon worden gestoken. Als er 

voorheen wat wind stond, werden de prijslijsten van de terrastafels geblazen, dat zal met deze 

nieuwe mappen niet meer gebeuren. Bovendien kon via de insteekhoezen actuele informatie, 
bijvoorbeeld de aankondiging van activiteiten, aan de bezoekers worden verstrekt. 

 

De enige vrijwilligers die het hele jaar door actief zijn geweest op de speeltuin, waren de vrijwilligers 
van het Onderhoud. Met als enige uitzondering dat vlak vóór de lockdown van half maart 2020 alle 

voorzieningen op de speeltuin (kantoortje, winkel, toiletten) door de Coördinator Vrijwilliger en de 
winkelvrijwilliger grondig zijn gereinigd ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. 
 
Helaas moesten wij op 7 november 2020 afscheid nemen van onderhoudsvrijwilliger Karl Neumaier. Hij 

kwam te overlijden kort nadat hij met ernstige ademhalingsklachten was opgenomen in het ziekenhuis. 

Karl was in de omgang een zeer sympathiek persoon. Hij beschikte over veel technische kennis en 
vakmanschap. We zullen hem blijvend missen op de speeltuin. 

Aan het eind van het seizoen was het vrijwilligersbestand als volgt samengesteld:  

Onderhoud: 4 vaste vrijwilligers 

Winkel: 1 vaste vrijwilliger + meerdere kandidaten voor 2021 

Stagiair: -  

Schmink: 1 vaste vrijwilliger 
Ondersteunende activiteiten: 7 hulp-vrijwilligers 

 
Halverwege het jaar hebben de vrijwilligers van het onderhoud eenmaal een doosje “Merci” 

thuisgestuurd gekregen. Het bestuur vond dat ze dat gebaar hadden verdiend vanwege het 

extra zware werk dat verricht moest worden rond de renovatie van de peuterhoek, in het 
voorjaar van 2020. 

 
Door de coronacrisis kon het jaarlijkse etentje met het bestuur en de vaste vrijwilligers (en hun 

aanhang) geen doorgang vinden. Hierdoor werd op 17 december 2020 een wat uitgebreider 

kerstpakket dan normaal uitgereikt aan de vaste vrijwilligers en het bestuur.  
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5. De 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 Eindhoven nummer: 17275851 

 

 
 

mailto:speeltuindeviking@gmail.com
http://www.speeltuindeviking.com/
http://www.facebook.com/speeltuin.deviking/
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6. Jaarrekening 
 
De informatie voorafgaand aan dit punt 6 behoort feitelijk tot het sociale jaarverslag, dat wil zeggen een 
beschrijving van de algemene gang van zaken op Speeltuin de Viking gedurende het boekjaar 2020. 

 

Dit punt 6 betreft van hetzelfde boekjaar 2020 het financiële gedeelte, dat uit drie onderdelen bestaat: 

de balans, de resultatenrekening en een toelichting van de penningmeester op de samenstelling van het 
geheel. 

 
 

 
6.1 Balans per 31-12-2020 

 

 

ACTIVA in € 2020 2019 2018 

    

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

Inventaris 92 392 698 

Speeltoestellen 48.485 26.883 31.339 

Voorraad 0,00 110 568 

Betaalrekening 19.021 11.728 427 

Spaarrekening 28.664 38.661 44.657 

Debiteuren    

Kas- en Kruisposten    

Kas 374 374 812 

Vooruitbetaalde facturen    

    

Totaal 96.636 78.150 78.500 

 

PASSIVA in € 2020 2019 2018 

    

Algemene reserve 48.227 48.577 46.848 

Reserve nieuwbouw 39.923 29.923 29.923 

Crediteuren    

Vooruit ontvangen bedragen    

Resultaat saldo 8.486 350- 1.729 

    

Totaal 96.636 78.150 78.500 
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6.2 Resultatenrekening 
 

INKOMSTEN in € 2020 2019 2018 

    

Reguliere subsidie gemeente 10.558 10.558 10.558 

Subsidie t.b.v. investeringen 28.789 16.288 10.051 

Overig ontvangen van gemeente    

Sponsoring  1.154 563 

Verkopen winkeltje -110 12.041 7.249 

Entrees (+ t/m 2018: abonnementen)  7.004 10.232 

Abonnementen (vanaf 2019) -427 1.673  

Rente op spaarrekening 4 4 6 

Nagekomen baten    

Kasverschillen   195,95- 

    

Totaal inkomsten 38.814 48.721 38.464 

 

UITGAVEN/KOSTEN in € 2020 2019 2018 

    

Onderhoud en reparaties 4.935 17.575 2.609 

Klein inventaris/gereedschap 1.868 1.303 420 

Afschrijving speeltoestellen 2.626 4.456 3.482 

Kliko’s 1.110   

Afschrijvingskosten 303 303 303 

Schoonmaak e.a. huisvesting    

Inventaris 431   

Reservering nieuwbouw 10.000 - 10.000 

Bankkosten en bestuur (2020 excl. verzek.)* 396 1.825 2.847 

Kantoor, alarm en exploitatie 3.427 6.079 6.854 

Kantoorkosten 935   

Inkopen winkel 916 8.538 5.041 

Publiciteit 569 3.233 357 

Spelactiviteiten 29 3.402 638 

*Verzekeringen (vanaf 2020) 1.605   

Kosten vrijwilligers 1.176 1.663 3.730 

Kosten administratie  27 254 

Overige kosten 2 578 201 

    

Totaal uitgaven 30.328 49.071 36.735 

Resultaat 8.486 350- 1.729 

Totaal 38.814 48.721 38.464 
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6.3 Toelichting op de jaarrekening (door Peter van Mol, penningmeester) 

Afschrijvingen op inventaris 2020 betreffen een printer en laptop 

waarde begin 2020: € 395  

afschrijving in 2020: € 303 
waarde eind 2020: €   92 

Afschrijvingen op speeltoestellen 2020 – aangeschaft vóór 2020 

waarde bestaande toestellen begin 2020: € 26.883 

afschrijving in 2020: €  1.415 

waarde bestaande toestellen eind 2020: € 25.468 

Afschrijvingen op speeltoestellen 2020 – aangeschaft begin 2020 

waarde bestaande toestellen begin 2020: € 24.228 
afschrijving in 2020: € 1.211 

waarde bestaande toestellen eind 2020: €  23.017 

De administratie wordt nog steeds in Excel gevoerd. 

Omvang van de administratie is: 

Bank: 185 boekingsregels; 
Facturen: 61; 

Declaraties: 22. 

Resultatenrekening over 2020 

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van 2019: 

Door de sluiting van de speeltuin is de voorraad van de winkel uit 2019 verdeeld onder vrijwilligers. 

Met een nieuw kassasysteem is het mogelijk onderscheid te maken tussen losse entrees en 

abonnementen. Door de sluiting van 2020 is dit systeem nog niet in gebruik genomen en is geen post 

‘entrees’ opgenomen. De abonnementen leveren een negatief resultaat op omdat 1000 pasjes zijn 
aangeschaft. Deze zijn bruikbaar gedurende een aantal jaren. 

In 2019 heeft een laatste afschrijving van de oude speeltoestellen plaatsgevonden. Ondanks de aanschaf 

van nieuwe speeltoestellen (peuterhoek) valt de afschrijving toch lager uit. (Afschrijving over 20 jaar) 

Gezien de gezonde financiële positie is weer een bedrag van € 10000 gereserveerd voor een eventuele 

nieuwbouw. 

In 2020 zijn een koelkast en een multi-tosti-ijzer aangeschaft en geheel afgeschreven. 

In feb/maart is gestart met het aanvullen van de winkelvoorraad. Door de sluiting hebben we helaas de 

volledige voorraad moeten afschrijven en is die in de loop van het jaar verdeeld over o.m. de vrijwilligers. 

Verzekeringen zijn als aparte post opgenomen (en niet ondergebracht bij bestuur). 

Een gespaard bedrag van enkele jaren sponsoring door de Rabobank heeft geresulteerd in de aanschaf 

van een groot aantal kliko’s voor een gescheiden afvalverwerking op de speeltuin. 

februari 2021 


