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Inleiding
Dit is het vijfde (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.
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 2002 heeft de officiële opening plaatsgevonden.
Kinderen uit Edam en Volendam voerden deze officiële handeling uit: het uitpakken van de twee laatst geplaatste
speeltoestellen. Daarmee was er een einde gekomen aan de aanleg van de speeltuin.
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Het beheer van de speeltuin
Het beheer van de speeltuin heeft in 2003 een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Allereerst een
positieve. Het is gelukt om, in nauw overleg met de betreffende werkgever een vrijwilliger beschikbaar te krijgen
voor maandag t/m vrijdag. Deze beheerder is aanwezig ter assistentie van de dienstdoende vrijwilligers. Omdat
normaal gesproken de drukte op de speeltuin zo groot is, is het bijna niet mogelijk om tijdens openingsuren zorg
te besteden aan dagelijks onderhoud, tuinwerkzaamheden etc. Vanaf 2003 is dit dus wel mogelijk Een hele mooie
en belangrijke ontwikkeling.
Een andere ontwikkeling in 2003 was dat er voor het eerst sinds het bestaan van Speeltuin De Speelderij een
conflict was tussen vooral hoofdbeheerder en een aantal beheerders. Een aantal gesprekken is er gevoerd tussen
bestuur en betrokken beheerders waarna er nieuwe afspraken gemaakt zijn. Kort daarna echter heeft de
betreffende hoofdbeheerder aangeven te stoppen (mede ten gevolge van gezondheidsproblemen) met de
werkzaamheden ten behoeve van de speeltuin. In eerste instantie voor de duur van het seizoen 2003, eind 2003 is
echter aangegeven dat het definitief was.
Binnen het bestuur was al gesproken over wat te doen met het hoofdbeheer in het aankomende speelseizoen.
Conclusie van die bespreking was dat het bestuur het niet meer allemaal door één vrijwilliger wil laten doen.
Gebleken is dat er dan een erg kwetsbare situatie ontstaat. In gevallen van ziekte, vakantie of meningsverschillen
kunnen er dan problemen ontstaan.
Daarom is het volgende besloten: de taken die eigenlijk door een hoofdbeheerder verricht worden in drieën
splitsen:
• Inkoop van snoep, ijs, koffie, thee etc.
• Inwerken en begeleiden (nieuwe) vrijwilligers
• Bewaken van het rooster (zijn er beheerder beschikbaar op bepaalde momenten).
In 2004 wordt deze aanpak geïntroduceerd, aan het einde van het seizoen 2004 zal e.e.a. geëvalueerd worden.
Opleidingen / cursussen
In 2003 zijn er door bestuur en/of vrijwilligers geen cursussen gevolgd. Aan het begin van het seizoen is er
geïnventariseerd of er behoefte was aan een avondje EHBO voor kinderen, gezien de geringe belangstelling is
deze avond echter niet door gegaan.
Het jaarlijkse uitje
Het jaarlijkse uitje van bestuur en vrijwilligers was dit jaar op het water op zaterdag 23 augustus. Met het
zeilschip de Vriendschap werd, vertrekkende vanuit de haven van Volendam een avond zeilend, pratend,
drinkende en etende op het IJsselmeer doorgebracht. Het was één van de laatste mooie zomeravonden en
Draagvlak onder de bevolking van Edam-Volendam
Het draagvlag onder de bevolking van Edam, Volendam en omstreken is onverminderd hoog. Het aantal
abonnementen in 2003 is vrijwel gelijk gebleven aan het aantal van 2002: 1.251 in 2003 tegenover 1.233 in
2002.
Vandalisme
Daar waar er in 2002 veel last was van vandalisme viel dat in 2003 relatief gezien mee. Wel is er een toestel, de 2
spreekschalen, beschadigd. Aangezien daders niet bekend zijn is het niet mogelijk gebleken de daders hierop aan
te spreken.
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Voorzieningen gehandicapten
Het ontwerp van Speeltuin De Speelderij, ontworpen door het bedrijf 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 beheerdergebouw 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).
Wensen voor de toekomst
In 2003 is ook gekeken naar de wensen voor de toekomst van de speeltuin. Heel concreet is de wens tot het
plaatsen van een aantal nieuwe speeltoestellen. Dit ter vervanging van de 2 spreekschalen, een toestel waarvan
helaas geconcludeerd moet worden dat het geen succes is. Eind 2003 zijn een tweetal toestellen besteld die voor
de start van het speelseizoen 2004 geplaatst worden.
Verder is de wens aanwezig om het huidige terrein van de speeltuin uit te breiden. Hierbij zijn er een tweetal
concrete wensen:
• Meer ruimte voor speeltoestellen (waarbij een kabelbaan met stip op nummer 1 staat)
• De wens om, conform de statuten van onze stichting, een kinderboerderij te starten.
Met de gemeente Edam-Volendam is overleg gaande omtrent de mogelijkheden de beschikbare ruimte uit te
breiden.
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Financieel jaarverslag
Exploitatieoverzicht 1 januari 2003 t/m 31 december 2003

Jaarrekening 2002

Begroting 2003

Jaarrekening 2003

Lasten
Bestuurskosten
Administratiekosten
Bankkosten
Portokosten
Reis- en cursuskosten
Verzekeringen
Contributies en verplichte bijdragen
Attenties
EHBO kosten
Juridische kosten
Evenementen
Onkostenvergoedingen vrijwilligers
Belastingen
Onderhoudskosten
Inkoop snoepgoed, koffie, ijs
Afvalinzamelingkosten
Telefoonkosten
Elektra & water
Spelmaterialen
Schoonmaakkosten
Huur
Totale lasten (excl. storting reserves)

€
€

1.861,10
812,69
155,72
40,54
47,12
895,81
39,77
1.758,90
18,75
0,00
37,10
1.626,00
165,08
3.516,14
7.507,40
297,74
461,48
639,29
0,00
0,00
54,60
19.935,23

€
€

1.900,00
800,00
200,00
100,00
1000,00
650,00
100,00
1.800,00
100,00
0,00
500,00
1.750,00
175,00
2.500,00
8.000,00
300,00
300,00
750,00
0,00
0,00
2,00
20.927,00

€
€

1.681,12
1.197,63
199,22
0,00
0,00
911,51
52,25
490,81
7,54
0,00
858,52
1.308,00
233,44
8.130,09
7.946,75
241,07
263,07
1.187,60
18,83
25,74
0,00
24.753,19

Baten
Abonnementen
Donateurs
Rente inkomsten
Schoolabonnementen
Inkomsten snoepgoed, koffie, ijs, losse entree
Totale baten

€
€

14.794,83
43,10
308,70
171,00
12.348,23
27.665,86

€
€

15.000,00
0,00
400,00
500,00
12.000,00
27.900,00

€
€

15.015,00
0,00
617,59
0,00
14.491,85
30.124,44

Saldo (excl. storting reserves)
Storting reserve groot onderhoud
Saldo

€
€

7.730,63
15.000,00
7.269,37-

€
€

€
€

5.371,25
1.312,00
4.059,25

6.973,00
7.500,00
527,00-

Analyse
Totaal baten 2003
Totaal lasten 2003 (excl. storting reserves)
Voordelig saldo

€
€

30.124,44
24.753,19
5.371,25

Reserves, totaal op 31 december 2002
Reserves, totaal op 31 december 2003
Toename reservepositie

€
€

22.868,38
28.239,63
5.371,25

Jaarverslag 2003

pagina 5 van 9

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 beheerdergebouw.
Afvalinzamelingkosten
De bezoekers van Speeltuin De Speelderij produceren, 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 2003 bedroegen de totale afvalinzamelingkosten € 241,07.
Onkostenvergoeding
In de bestuursvergadering van Stichting De Speelderij van 5 februari 2002 is besloten dat de beheerders, indien
zij dat willen, een vaste onkostenvergoeding krijgen. Met deze vergoeding wil het bestuur onkosten vergoeden
(kleding, wassen etc.) maar tevens haar waardering nog eens uitspreken voor alle werkzaamheden. In 2003 is een
bedrag van € 1.308,00 aan onkostenvergoedingen betaald.
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
aanslagen 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.
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Balans per 31 december 2003

31 december 2002

31 december 2003

Activa
Postbank 812.31.10
Rabobank 3856.38.450
VSB/Fortis Bank
VSB/Fortis Bank spaarrekening
Kas
Nog retour te ontvangen bedragen
Totale activa

€
€

237,96
176,98
999,73
21.255,78
0,00
243,31
22.913,76

€
€

1.582,03
1.475,19
488,42
24.372,69
0,00
321,30
28.239,63

Passiva
Eigen vermogen
Reserve groot onderhoud
Voorschotten via bestuursleden
Totale passiva

€
€

7.868,38
15.000,00
45,38
22.913,76

€
€

11.927,63
16.312,00
0,00
28.239,63

Kosten aanleg speeltuin
In 2002 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 worden de investeringen echter wel genoemd:
- Beheerdergebouw
- Speeltoestellen en verhardingen
- Overige kosten aanleg
Totaal

€
€

60.993,45
109.726,03
28.717,77
199.437,24

Eigen vermogen
Het eigen vermogen op 31 december 2003 is ontstaan door het verschil tussen de baten en lasten in het boekjaar
1 januari 2003 t/m 31 december 2003 en het saldo van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar:
Globale analyse:
Totaal baten 2003
€
30.124,44
Totaal lasten 2003 (excl. storting reserves)
24.798,67
Voordelig saldo
€
5.371,25
Reserves, totaal op 31 december 2002
Reserves, totaal op 31 december 2003
Toename reservepositie

€
€

22.868,38
28.239,63
5.371,25

Het eigen vermogen is in 2003 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.
De storting groot onderhoud, begroot op € 7.500 is lager geweest aangezien er in 2003 groot onderhoud heeft
plaats gevonden (bijstorten zand, € 6.188)
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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
woensdag 24 maart 2004.

Hans Schoorl
voorzitter

Tom Plat
penningmeester
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Locatie speeltuin

:

Boezelgracht 2A
1132 PE Volendam
Telefoon

06-23 249 665

Vrijwilligers Stichting De Speelderij
Bestuur
Voorzitter
:
Hans Schoorl
Neptunusstraat 26
1131 WJ Volendam
Telefoon
0299-364308
e-mail
hans.schoorl@hetnet.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
e-mail
km.mossel@planet.nl

Algemeen bestuurslid

:

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

Hoofdbeheerder
Vacature (waarbij de insteek is invulling te splitsen in 3 delen, zie verder dit verslag)
Beheerders speeltuin De Speelderij (stand van zaken medio februari 2004)
Tiny Bootsman, Anneke Brouwer, Ankie Kemper, Angelique Langerveld, Bets Loch, Hans Loch, Jan Mooyer,
Margriet Hogedorn, Claudia Runderkamp, Cynthia Schoorl, Bianca Tuyp, Dirk de Waart, Petra Veerman, Elisa
Roele, Tiny Janssens, Theo Leber, Huub Rossielle, Henk Veerman, Marie Veerman
Schoonmaakwerkzaamheden
Maartje de Boer
Onderhoud materialen
Jan Stuijt
Onderhoud gras etc.
Andre Stuijt
Inspectie speeltoestellen
Theo Kras
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