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

Het jaar 2001. Een jaar om nooit te vergeten. De start van het jaar met de verschrikkelijke gebeurtenissen
in café ‘t Hemeltje. Gebeurtenissen die ook alle vrijwilligers van Stichting De Speelderij raakten, soms
heel dicht bij. Een jaar dat een diepe indruk heeft gemaakt voor alle kinderen in Edam-Volendam. Reeds
in het jaarverslag 2000 hebben wij reeds opgemerkt dat, nog meer als daarvoor, de kinderen van
Volendam en Edam in onze speeltuin de mogelijkheid moeten hebben om even onbezorgd te kunnen spelen
en lekker kind te kunnen zijn.
Maar het jaar 2001 was ook het jaar dat Speeltuin De Speelderij eindelijk officieel werd geopend. Op 1
september 2001 was het dan eindelijk zover. Hoewel de speeltuin al bijna een jaar geopend was moest er
natuurlijk een openingsfeest komen. Het was een succes, veel bezoekers en mooi weer. Kortom: een jaar
om nooit te vergeten.
Bestuur Stichting De Speelderij
Februari 2002
==============================================================================
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Inleiding
Dit is het derde (financiële) jaarverslag van Stichting De Speelderij. Stichting De Speelderij is op 4 september
1998 opgericht.
Conform de statuten van onze Stichting welke op 4 september 1998 gepasseerd zijn bij de notaris heeft onze
stichting als doelstelling:
1. Het realiseren en instandhouden van een speelvoorziening en een kinderboerderij,
2. Het geven van educatie en voorlichting inzake de zich in de kinderboerderij bevindende dieren en andere
dieren en inzake hun leefomgeving,
3. Het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of soortgelijk doel,
4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Teneinde aan deze doelstelling te voldoen is, in overleg met het bestuur van de gemeente Edam-Volendam, vanaf
medio 1998 (toen onze stichting nog in oprichting was) gestart met de werkzaamheden om een speeltuin op te
zetten op de locatie die door de raad van de gemeente Edam-Volendam in haar vergadering van 25 juni 1998
(middels raadsbesluit 81-’98) is aangewezen.
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Sinds dat moment zijn vele werkzaamheden verricht door ;
• het bestuur van de Stichting De Speelderij,
• vele vrijwilligers,
• medewerkers en bestuurders van de gemeente Edam-Volendam,
• specialisten op het gebied van speeltuinen (o.a. van de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en
jeugdrecreatie, de NUSO).
Al deze werkzaamheden hebben ertoe geleid dat op 20 oktober 2000 de speeltuin, hoewel nog niet volledig
aangelegd, open is gesteld voor het publiek. Op 1 september 2001 heeft de officiële opening plaatsgevonden.
Kinderen uit Edam en Volendam voerde deze officiële handeling uit: het uitpakken van de twee laatst geplaatste
speeltoestellen. Daarmee was er een einde gekomen aan de aanleg van de speeltuin.
Officiële opening op 1 september 2001
De officiële opening stond in eerste instantie gepland voor zaterdag 7 april 2001. Omdat de speeltuin echter op
dat moment gesloten was wegens de mond en klauwzeer epidemie (zie verder hieronder) is eind maart besloten
deze opening te verplaatsen naar 1 september 2001.
De dag werd gestart met een officieel gedeelte. Hierbij waren aanwezig genodigden en belangstellenden. Alle
bedrijven, instellingen, omwonenden en betrokkenen die een bijdrage hadden geleverd bij de totstandkoming van
Speeltuin De Speelderij waren hiervoor uitgenodigd. Besloten was om dit officiële gedeelte zo kort mogelijk te
houden omdat het natuurlijk een feestdag moest zijn voor vooral de kinderen.
Na korte toespraken van wethouder Jan Tol (namens de gemeente Edam-Volendam, Rolf Oosterbaan (directeur
NUSO) en Hans Schoorl (voorziter Stichting De Speelderij) werd de officiële openingshandeling verricht. Door
6 kinderen (2 in Edamse, 2 in Volendamse klederdracht en 2 kinderen geboren op respectievelijk de
oprichtingsdatum van Stichting De Speelderij en de datum van de onofficiële openingsdatum, 20 oktober 2000)
werden de twee laatst geplaatste toestellen uitgepakt. Daarmee was het officiële gedeelte geëindigd.
Op dat moment startte direct het kinderprogramma. Met behulp van alle vrijwilligers waren de volgende
activiteiten aanwezig:
- 4 grote luchtkussens (met dank aan de familie Beets voor gebruik van het weiland en de stroom)
- pop-corn-machine voor gratis popcorn
- limo-koe
- live muziek van ‘Not Serious’ (o.a. het ‘Plop-lied’)
- gratis ijsje voor alle kinderen
- pony rijden met 5 pony’s
- piratenoptreden van acteurs van toneelvereniging ‘Ons Pogen’
- grote kinderen van acteurs van toneelvereniging ’t Ye
Tijdens de officiële opening werd ook een inzamelingsactie gehouden ten behoeve van de Stichting Slachtoffers
Nieuwjaarsbrand Volendam. Ballonnen voor een ballonwedstrijd werden verkocht voor € 1,34 (ƒ 2,50). In totaal
werd er een bedrag van € 464,01 (ƒ 1.022.55) ingezameld. Dit bedrag is overgemaakt naar de Stichting
Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam.
Het aantal bezoekers die dag was bijzonder moeilijk in te schatten maar schattingen lopen van 1.500 tot 2.00
bezoekers. Kort samengevat was het een bijzonder geslaagde officiële opening.
Het beheer van de speeltuin
Het beheer van de speeltuin heeft in 2001 een enorme vlucht genomen. Niet alleen zijn er een aantal beheerders
bijgekomen, ook is er een nieuwe hoofdbeheerder gekomen. Al deze vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt
om, op een enkele uitzondering na, de speeltuin steeds open te stellen voor publiek op de geplande
openingstijden. Een prestatie van formaat waar het bestuur bijzonder trots is. Duidelijk is wel geworden dat voor
een optimale beheerssituatie het nodig is dat er nog een aantal vrijwilligers bijkomen om bijvoorbeeld als
vervanger op te kunnen treden als op een bepaald moment een beheerder verhinderd is. In 2002 wordt dan ook
getracht het aantal beheerders verder uit te breiden.
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Opleidingen / cursussen
Het is voor alle vrijwilligers van Speeltuin De Speelderij belangrijk dat zij voldoening hebben in hun
vrijwilligerswerk voor Speeltuin De Speelderij. Daarom heeft het bestuur de mogelijkheid gegeven om ideeën
aan te dragen voor deskundigheidsbevordering. In 2001 hebben 15 vrijwilligers een cursusdag gevolgd ‘Omgaan
met moeilijke situaties’. Tijdens deze dag werden oefeningen gedaan onder begeleiding van een docent en een
acteur in het omgaan met moeilijke situaties. Onder andere het terechtwijzen van kinderen en volwassenen werd
daarbij geoefend.
Daarnaast is er een avond besteed aan wat primaire zaken op het gebied van de Eerste Hulp Bij Ongevallen
(EHBO). Daarbij is tevens aangegeven dat het geen volledig beeld gaf van het complete EHBO gebeuren.
Daarom is het bestuur bijzonder blij dat er 2 beheerders zijn die in september 2001 gestart zijn met de opleiding
EHBO.
Het jaarlijkse uitje
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet is op 25 augustus 2001 het eerste uitje georganiseerd. Bestuur,
beheerders (en hun partners) van Speeltuin De Speelderij zijn die dag naar het Amsterdamse Bos gegaan waar
eerst een picknick werd gehouden in het Bostheater. Daarna werd de voorstelling ‘Romeo en Julliet’ bezocht.
Mede door het uitstekende weer werd het een bijzonder geslaagde avond. Het met meer dan 40 personen een
picknick houden bleek toch wel een heel speciale sfeer op te roepen. Die avond werd direct besloten om van het
jaarlijkse uitje van vrijwilligers, bestuur en partners een jaarlijkse traditie van te maken.
Gesloten wegens mond- en klauwzeer
Hoewel speeltuin De Speelderij geen eigen dieren bezit werd op 22 maart 2001 door de gemeente EdamVolendam het zeer dringende verzoek gedaan om Speeltuin de Speelderij voor onbepaalde tijd te sluiten. Directe
aanleiding hiervoor was de uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland. Omdat Speeltuin De Speelderij direct
gelegen is naast een boerderij waar o.a. schapen worden gehouden werd het verzoek door de gemeente gedaan.
Tot 1 mei 2001 is de speeltuin toen gesloten geweest.
Vanaf 1 mei konden er weer beperkte openingstijden gelden omdat er, in samenwerking met de familie Beets,
voorzorgsmaatregelen getroffen waren. Zo werd tijdens de uren dat de speeltuin geopend was al het vee weg
gehouden en bij de entree van de speeltuin werd een ontsmettingsmat neergelegd. Medio mei waren ook deze
maatregelen niet meer nodig en konden de normale openingstijden weer gehanteerd worden.
Draagvlak onder de bevolking van Edam-Volendam
Het draagvlak onder de bevolking was groot, maar is in 2001 alleen maar verder toegenomen. Niet alleen
verbaast de verkoop van abonnementen iedereen weer keer op keer, de reacties van omwonenden die in eerste
instantie negatief waren zijn in 2001 over het algemeen overgegaan naar waardering voor de speeltuin.
De stand van zaken met betrekking tot de gezinsabonnementen op 31 december 2001 is als volgt:
• gezinnen uit Volendam
972
• gezinnen uit Edam
278
• overig (Zunderdorp, Landsmeer, Middelie, Monnickendam,
Oosthuizen, de Purmer, Purmerend)
42
Totaal aantal gezinsabonnementen
1.292
Daarbij moet opgemerkt worden dat bestuur en beheerders niet opgenomen zijn in onze administratie als
abonnementhouders (zij krijgen een gratis abonnement). Daarmee komt het aantal gezinnen dat een abonnement
heeft is ruim boven de 1.300. Bij de start van de werkzaamheden aan de aanleg was de (toen nog optimistisch
geachte) raming dat Speeltuin De Speelderij 500 abonnementhouders zou krijgen.
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Voorzieningen gehandicapten
Het ontwerp van Speeltuin De Speelderij, ontworpen door de firma Speelplan B.V. uit Zaandam, voldoet aan de
eisen van het Deltaplan. Uiteraard is Speeltuin De Speelderij conform dit ontwerp aangelegd. Daarmee is
Speeltuin De Speelderij ook toegankelijk voor minder validen. Daarnaast is in het beheerdersgebouw ook een
sanitaire voorziening aanwezig voor minder validen. In overleg met de gemeente Edam-Volendam is de toegang
goed bereikbaar en is er een parkeerplaats gereserveerd voor minder validen (op het naast de speeltuin
gesitueerde parkeerterrein dat in beheer is bij de gemeente Edam-Volendam.
Verantwoording subsidies
Voor de verantwoording van de subsidies dacht het bestuur in eerste instantie dat een accountantsverklaring
noodzakelijk was. Navraag bij de Commissie Geïntegreerd Spelen maakte echter duidelijk dat dit niet
noodzakelijk was, mits de administratie ter inzage werd gegeven. Uit kostenoverwegingen is dan ook besloten
om een verantwoording op te stellen en de administratie 1998 t/m 2001 ter inzage te geven. Niet alleen de
Commissie Geïntegreerd Spelen ontvangt van ons een verantwoording, ook de andere grote subsidiegevers
(gemeente Edam Volendam, VSB fonds etc.) ontvangen van ons een totaaloverzicht van de kosten van de aanleg
van Speeltuin De Speelderij. Al deze betrokkenen hebben in een eerder stadium ook het jaarverslag 2000 van ons
ontvangen.
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Financieel jaarverslag
Exploitatieoverzicht 1 januari 2001 t/m 31 december 2001
Lasten

Omschrijving

Bestuurskosten
Administratiekosten
Bankkosten
Portokosten
Kosten inzamelingsacties
Reis- en cursuskosten
Verzekeringen

Baten

1 januari 2000 1 januari 2001
t/m
t/m
31 december 31 december
2001 in
2000 in
guldens
guldens
663,18
20,00
92,70
75,10
554,20
0,00
1.463,17

Contributies en verplichte
bijdragen
Attenties
EHBO kosten

133,67

Juridische kosten
Evenementen
Rentekosten
Onkostenvergoedingen
vrijwilligers
Belastingen
Onderhoudskosten
Inkoop snoepgoed, koffie, ijs

0,00
0,00
0,02
250,00

128,50
0,00

300,80
673,12
309,65
436,50
0,00
884,83
1.299,08

Abonnementen
Donateurs
Club van 100
Subsidies
Schenkingen speeltoestellen
Giften particulieren
Giften bedrijfsleven en
instellingen
118,52 Rente inkomsten

77,23 Schoolabonnementen
139,14 Inkomsten snoepgoed, koffie,
ijs, losse entree
0,00
972,75
0,00
1.753,46

0,00
22,85
1.793,47

345,54
165,43
16.306,16

Afvalinzamelingskostn
Telefoonkosten
Electra & water
Storting reserve aanleg
speeltuin

0,00
249,00
204,63
276.863,83

497,69
538,15
1.283,55
0,00

Totaal lasten

282.514,32

Jaarverslag 2001

Omschrijving

26.101,60 Totaal baten

1 januari 2000 1 januari 2001
t/m
t/m
31 december 31 december
2001 in
2000 in
guldens
guldens
19.502,00
1.485,00
1.800,00
203.000,00
17.093,91
1.054,50
53.915,42

13.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
272,18

249,81

220,03

0,00
1.729,95

1.185,00
27.110,80

299.830,59

41.968,01
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Lasten

Omschrijving

Baten

1 januari 2000 1 januari 2001
t/m
t/m
31 december 31 december
2000 in euro's 2001 in euro's

Bestuurskosten
Administratiekosten
Bankkosten
Portokosten
Kosten inzamelingsacties
Reis- en cursuskosten
Verzekeringen

300,94
9,08
42,07
34,08
251,48
0,00
663,96

Contributies en verplichte
bijdragen
Attenties
EHBO kosten

60,66

Juridische kosten
Evenementen
Rentekosten
Onkostenvergoedingen
vrijwilligers
Belastingen
Onderhoudskosten
Inkoop snoepgoed, koffie, ijs

58,31
0,00
0,00
0,00
0,01
113,45

Omschrijving

1 januari 2000 1 januari 2001
t/m
t/m
31 december 31 december
2000 in euro's 2001 in euro's

136,50
305,45
140,51
198,08
0,00
401,52
589,50

Abonnementen
Donateurs
Club van 100
Subsidies
Schenkingen speeltoestellen
Giften particulieren
Giften bedrijfsleven en
instellingen
53,78 Rente inkomsten

8.849,62
673,86
816,80
92.117,38
7.756,88
478,51
24.465,75

5.958,13
0,00
0,00
0,00
0,00
22,69
123,51

113,36

99,85

0,00
785,02

537,73
12.302,34

136.057,19

19.044,25

35,05 Schoolabonnementen
63,14 Inkomsten snoepgoed, koffie,
ijs, losse entree
0,00
441,41
0,00
795,69

0,00
10,37
813,84

156,80
75,07
7.399,41

Afvalinzamelingskostn
Telefoonkosten
Electra & water
Storting reserve aanleg
speeltuin

0,00
112,99
92,86
125.635,33

225,84
244,20
582,45
0,00

Totaal lasten

128.199,41

11.844,39 Totaal baten

Analyse
Globale analyse:
Totaal baten 2001
Totaal lasten 2001
Voordelig saldo

ƒ
ƒ

In guldens
41.968,01
26.101,60
15.866,41

€
€

in euro’s
19.044,25
11.844,39
7.199,86

Reserves, totaal op 31 december 2000 (excl. aanleg)
Reserves, totaal op 31 december 2001
Toename reservepositie

ƒ
ƒ

17.492,80
33.359,21
15.866,41

€
€

7.937,89
15.137,75
7.199,86

Verzekeringen
Door het bestuur van Stichting De Speelderij is een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft verzekeringen op
het gebied van de wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen met betrekking tot de bestuurlijke
aansprakelijkheid. Deze verzekeringen zijn afgesloten op advies van, en via de landelijke organisatie voor
speeltuinwerk en jeugdrecreatie, de NUSO. Daarnaast zijn er verzekeringen voor de opstallen en inventaris van
het beheerdersgebouw.
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Afvalinzamelingskosten
De bezoekers van Speeltuin De Speelderij produceren, met name in de zomermaanden, aanzienlijke
hoeveelheden afval. Denk hierbij met name aan verpakkingsmateriaal van drinken, ijs en snoepgoed. Omdat
Stichting De Speelderij geen opslagruimte heeft en als bedrijf gezien moet worden is een afvalcontainer
aangeschaft die op oproep geleegd kan worden. De kosten hiervan zijn aanzienlijk. In 2001 bedroegen de totale
afvalinzamelingskosten € 225,84 (ƒ 497,69).
Abonnementen
De opbrengst van de abonnementen geeft in 2001 een vertekend beeld. Doordat de verkoop van abonnementen
reeds gestart was in oktober 2000 hebben de opbrengsten abonnementen in 2000 en 2001 betrekking op hetzelfde
jaar.
Inkomsten aan de speeltuin
Middels de verkoop van koffie, thee, ijs en snoepgoed tegen lage prijzen worden bezoekers in de gelegenheid
gesteld iets te gebruiken bij het bezoeken van de speeltuin. Daarnaast zijn er bezoekers die geen abonnement
hebben maar losse entree betalen. Teneinde een inzicht te verkrijgen in deze inkomsten is medio 2001 een
kasregister aangeschaft. Middels dit kasregister kan tevens op een verantwoorde wijze omgegaan worden met
kasmiddelen die op de speeltuin aanwezig zijn.
De informatie ten behoeve van de kasadministratie geeft helaas niet de gewenste gegevens. Oorzaak hiervan is
dat het kasregister gebruikt wordt door ongeveer 20 beheerders. Daarbij worden er, onbewust regelmatig foutieve
aanslag op de kassa gedaan. Hoewel extra aandacht is besteed aan de instructie van de vrijwilligers heeft dit tot
op heden er nog niet toe geleid dat er betrouwbare informatie uit de kassa komt. Daarom is er op dit moment
geen inzicht in de wijze waarop de inkomsten aan de speeltuin tot stand komen. Uitzondering hierop is de
verkoop van abonnementen.
Wat wel duidelijk is geworden is dat de verkoop van koffie etc. een leuke inkomstenbron is. Daarbij wordt
getracht om de prijzen laag te houden. Dit geld wordt besteed aan het onderhoud en beheer van Speeltuin De
Speelderij.
Balans per 31 december 2001
Activa
Omschrijving

Beheerdersgebouw
Speeltoestellen/verhardingen
Overige kosten aanleg
speeltuin
Postbank 812.31.10

Passiva

31
december
2000 in
guldens
127.324,38
240.992,50
40.207,04
2.898,40

Rabobank 3856.38.450

44.839,77

VSB/Fortis Bank
VSB/Fortis Bank
spaarrekening
Kas
Nog retour te ontvangen
bedragen
Nog te ontvangen
toezeggingen
Toegezegde schenkingen
toestellen

23.322,43

Totaal activa

Jaarverslag 2001

31
december
2001 in
guldens

0,00 Eigen vermogen
0,00 Reserve aanleg speeltuin
Voorschotten via
0,00
bestuursleden
9.296,55 Nog te betalen verplichtingen
Vooruitontvangen
5.084,20
abonnementsgelden
925,14

0,00

23.000,00

54,80

62,25

233,45

0,00

14.000,00

4.374,37

0,61

0,00

493.873,38

Omschrijving

42.742,51 Totaal passiva

31
december
2000 in
guldens

31
december
2001 in
guldens

17.492,80
438.544,99

34.316,05
-956,84

100,00

100,00

37.735,59

0,00

0,00

9.283,30

493.873,38

42.742,51
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Activa
Omschrijving

Beheerdersgebouw
Speeltoestellen/verhardingen
Overige kosten aanleg
speeltuin
Postbank 812.31.10

Passiva

31
31
december
december
2000 in euro's 2001 in euro's
57.777,28
109.357,63
18.245,16
1.315,24

Rabobank 3856.38.450

20.347,40

VSB/Fortis Bank
VSB/Fortis Bank
spaarrekening
Kas
Nog retour te ontvangen
bedragen
Nog te ontvangen
toezeggingen
Toegezegde schenkingen
toestellen

10.583,26

Totaal activa

31
31
december
december
2000 in euro's 2001 in euro's

0,00 Eigen vermogen
0,00 Reserve aanleg speeltuin
Voorschotten via
0,00
bestuursleden
4.218,59 Nog te betalen verplichtingen
Vooruitontvangen
2.307,11
abonnementsgelden
419,81

0,00

10.436,94

24,87

28,25

105,93

0,00

6.352,92

1.985,00

0,28

0,00

224.109,97

Omschrijving

19.395,71 Totaal passiva

7.937,89
199.003,04

15.571,94
-434,20

45,38

45,38

17.123,66

0,00

0,00

4.212,58

224.109,97

19.395,71

Kosten aanleg speeltuin
In 2001 is de aanleg van Speeltuin De Speelderij afgerond. De totale kosten van de aanleg van de speeltuin
bedragen:
In guldens
in euro’s
Kosten gemaakt t/m 31 december 2000:
- Beheerdersgebouw
ƒ
127.324,38
€
57.777,28
- Speeltoestellen en verhardingen
240.992,50
109.357,63
- Overige kosten aanleg
40.207,04
18.245,16
Totaal t/m 31 december 2000
ƒ
408.523,92
€
185.380,07
Kosten gemaakt in 2001:
- Beheerdersgebouw
- Speeltoestellen en verhardingen
- Overige kosten aanleg
Totale kosten aanleg Speeltuin de Speelderij
Reserve aanleg speeltuin
Saldo aanleg

ƒ
ƒ

7.087,50
811,82
23.078,59
439.501,83
438.544,99
956,84

€
€

3.216,17
368,39
10.472,61
199.437,24
199.003,04
434,20

In 2001 zijn de geactiveerde kosten van de aanleg van de speeltuin ineens afgeschreven, direct ten laste van de
reserve aanleg speeltuin. Gekozen is voor afschrijving ineens omdat afschrijving in een aantal jaren niet
wenselijk is geacht. Daarbij is er tevens voor gekozen om de afschrijving direct via de balanspost reserve aanleg
speeltuin te laten lopen en niet via de exploitatie om de kosten van aanleg en exploitatie zo veel mogelijk
gescheiden te houden. In de jaarrekeningen die volgen zal echter wel nadrukkelijk in beeld blijven wat de kosten
van aanleg van Speeltuin De Speelderij waren:

- Beheerdersgebouw
- Speeltoestellen en verhardingen
- Overige kosten aanleg
Totaal

Jaarverslag 2001

ƒ
ƒ

In guldens
134.411,88
241.804,32
63.285,63
439.501,83

€
€

in euro’s
60.993,45
109.726,03
28.717,77
199.437,24
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Nog te ontvangen toezeggingen
Naast een drietal creditfacturen voor levering van koffie etc. ontvangt Stichting De Speelderij nog de laatste
termijn van 5% (€ 1.815,12 / ƒ 4.000,00) van de Commissie Geïntegreerd Spelen in verband met de toegekende
subsidie (€ 36.302,42 / ƒ 80.000,00). Deze termijn wordt betaalbaar gesteld na verantwoording van de kosten.
Vooruit ontvangen abonnementsgelden
In december 2001 zijn naar alle abonnementhouders 2001 acceptgirokaarten verzonden in verband met de
abonnementen voor het jaar 2002. In december 2001 is reeds voor een bedrag van € 4.212,58 (ƒ 9.283,30)
ontvangen. Om inzichtelijkheid in de kosten en opbrengsten in de boekjaren te vergroten zijn deze kosten nu op
de balans opgenomen als vooruit ontvangen kosten.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen op 31 december 2001 is ontstaan door het verschil tussen de baten en lasten in het boekjaar
1 januari 2001 t/m 31 december 2001 en het saldo van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar:
In guldens
in euro’s
Totaal baten 2001
ƒ
41.968,01
€
19.044,25
11.844,39
Totaal lasten 2001
26.101,60
Voordelig saldo
ƒ
15.866,41
€
7.199,86
Reserves, totaal op 31 december 2000 (excl. aanleg)
Reserves, totaal op 31 december 2001
Toename reservepositie

ƒ
ƒ

17.492,80
33.359,21
15.866,41

€
€

7.937,89
15.137,75
7.199,86

Het eigen vermogen is in 2001 dus aanzienlijk gestegen. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is moet hierbij de
kanttekening gemaakt worden dat er de eerste jaren weinig groot onderhoud noodzakelijk zal zijn, dit doordat
alle materialen etc. nieuw zijn. Ook hoeven er geen speeltoestellen vervangen te worden.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en inkomsten
In het raadsbesluit van de gemeente Edam-Volendam, 81-’98, 25 juni 1998 is niet alleen de locatie van de
speeltuin bepaald, ook is een bedrag van ƒ 175.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door de gemeente EdamVolendam gebuikt voor grondwerkzaamheden aan de locatie van de speeltuin alsmede het plaatsen van een hek
rondom de locatie. Deze investering, van wezenlijk belang voor de aanleg van de speeltuin, is niet in de
financiële administratie van Stichting De Speelderij opgenomen.

Dit financiële jaarverslag is behandeld en vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting De Speelderij van
5 februari 2002.

Hans Schoorl
voorzitter

Tom Plat
penningmeester
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Locatie speeltuin

:

Boezelgracht 2A
1132 PE Volendam
telefoon
06-23 249 665

Medewerkers Stichting De Speelderij
Bestuur
Voorzitter
:
Hans Schoorl
Neptunusstraat 26
1131 WJ Volendam
telefoon
0299-364308
e-mail
schoveer@freeler.nl
Secretaris

:

Ria Uitentuis
Baandervesting 110
1135 DH Edam
telefoon
0299-372819
e-mail
ria.uitentuis@quicknet.nl

Penningmeester

:

Tom Plat
Mgr. Veermanlaan 93
1131 KG Volendam
telefoon
0299-368404
e-mail
tomgre@worldonline.nl

Technische zaken

:

Klaas Mossel
Willem Tholenstraat 21
1132 XS Volendam
telefoon
0299-366725

Algemeen bestuurslid

:

Gre Nuijens
Mgr. Veermanlaan 93
1131 KG Volendam
telefoon
0299-368404
e-mail
tomgre@worldonline.nl

Hoofdbeheerder
Paula Mak
Beheerders speeltuin De Speelderij (stand van zaken medio februari 2002)
Monique Blokker, Tiny Bootsman, Anneke Brouwer, Ankie Kemper, Angelique Langerveld, Klaas Leeflang,
Bets Loch, Hans Loch, Margriet Hogedorn, Claudia Runderkamp, Rooina Pyrooz, Cynthia Schoorl, Bianca
Tuyp. Petra Veerman, Elise Roele, René Krol, Alfred Groot, Nelly Girrel

Schoonmaakwerkzaamheden
Mw. De Boer
Onderhoud materialen
Jan Stuyt
Onderhoud gras etc.
Andre Stuyt
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