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

 

 

Inleiding 

Dit is het zesde (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 

In 2004 is er voor de eerste maal gewerkt met een splitsing van de taken met betrekking tot het hoofdbeheer van 

Speeltuin De Speelderij. De werkzaamheden zijn als volgt gesplitst: 

• Inkoop van snoep, ijs, koffie, thee etc. 

• Inwerken en begeleiden (nieuwe) vrijwilligers 

• Bewaken van het rooster (zijn er beheerder beschikbaar op bepaalde momenten). 

 

Gebleken is dat deze werkwijze erg goed uitpakt in de praktijk. Minder belasting bij één beheerder, betere 

vervangingsmogelijkheden bij bijvoorbeeld vakanties etc. geven deze nieuwe werkwijze een absoluut pluspunt 

ten opzichte van de oude werkwijze waarbij deze taken bij één vrijwilliger belegd waren. Uit gesprekken met de 

beheerders, ook in een gezamenlijke bijeenkomst blijkt dat iedereen tevreden is over deze werkwijze. Besloten is 

dan ook om deze taakverdeling in 2005 voort te zetten. 

 

Opleidingen / cursussen 

In 2004 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 in Edam, in café de Harmonie, op zaterdag 11 

september. Onder het genot van een drankje en lekkere barbecue hapjes beleefde bestuurslid Tom Plat zijn 

debuut als singer/songwriter. Een gezellige avond die door bijna alle vrijwilligers en bestuursleden bezocht werd. 

 

Draagvlak onder de bevolking van Edam-Volendam 

Het draagvlag onder de bevolking van Edam, Volendam en omstreken is onverminderd hoog. Het aantal 

abonnementen in 2004 is iets gedaald ten opzichte van het aantal van 2003: 1.251 in 2003 tegenover 1.215 in 

2004. Hoewel niet direct aantoonbaar denken wij dat dit zijn oorzaak vindt in de slechte zomer 2004. 

 

Nieuwe toestellen 

In 2004 zijn er een tweetal nieuwe toestellen bijgeplaatst in de speeltuin: de springbloemen en de galeischommel. 

Beide toestellen werden intensief en met veel plezier gebruikt en zijn een waardevolle aanschaf voor de 

speeltuin. 

 

Samenstelling bestuur 

Binnen het bestuur is begin 2004 het gevoel ontstaan dat er behoefte was aan nieuw bloed. Nieuwe ideeën zijn 

niet alleen onder beheerders welkom, ook binnen het bestuur is vers bloed altijd welkom. Begin 2004 zijn een 

tweetal mogelijke kandidaten benaderd met de vraag of zij wellicht wilden toetreden tot het bestuur. Na een 

aantal maanden meedraaien, dit om te kijken of het lid zijn van het bestuur aansloeg, is tot het bestuur 

toegetreden Gina Kroon. Hiermee is de armslag van het bestuur vergroot en hebben wij een bestuurslid erbij 

gekregen die binnen de politiek in Edam-Volendam veel ervaring heeft opgedaan. 

 

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). 
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Activiteiten in 2004 

Het jaar 2004 was wat betreft de speeltuin vooral een erg nat jaar. Veel regen waardoor de speeltuin een 

aanzienlijk aantal dagen gesloten is geweest wegens de slechte weersomstandigheden. Na de prachtige zomer van 

2003 een jaar waarbij we om die reden regelmatig dicht zijn geweest. 

In 2004 zijn de volgende extra activiteiten georganiseerd: 

• Openingsfeest op zaterdag 3 april 

• Slootjescheppen (in samenwerking met de vereniging IVN Nederland, Vereniging voor natuur- en 

milieueducatie) 

• Zomerfeest 10 juli 2004, met de NUSO bus 

• Einde zomerfeest 11 september (nadat wegens slechte weer in augustus het feest was uitgesteld). 

 

Wensen voor de toekomst 

In 2003 is gestart met kijken naar de toekomst van de speeltuin. Heel concreet is de wens tot het plaatsen van een 

aantal nieuwe speeltoestellen. 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. 

Hiertoe zijn de eerste stappen gezet om de (on)mogelijkheden van een kinderboerderij in kaart te brengen. 

Hiertoe is een eerste conceptplan verschenen dat momenteel onderwerp van gesprek is met de gemeente Edam-

Volendam. Knelpunt is vooralsnog het beheer van een kinderboerderij. 

 

Ook zijn gesprekken gaande met de vereniging IVN Nederland en de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam 

(SKOV). De vrijwilligersorganisatie, IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, bestaat uit ruim 170 lokale 

afdelingen met ongeveer 16.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben 

gehad. In samenwerking met beide partijen wordt momenteel onderzocht in hoeverre er, vooruitlopende op de 

vestiging van een kinderboerderij, een programma opgezet kan worden voor natuur- en milieueducatie. Hierbij 

zijn eveneens gesprekken gaande met de familie Beets, eigenaar van de stolpboerderij die gelegen is naast de 

speeltuin. 

 

In de loop van 2005 verwachten wij dat hierover concrete resultaten bekend worden. 

 

Landelijke vereniging NUSO in problemen 

Met ingang van 2004 is de subsidie vanuit het ministerie van VWS aan de NUSO, de landelijke 

belangenvereniging van speeltuinen, stop gezet. Ook Stichting De Speelderij is lid van deze vereniging. Een 

belangrijke steunpilaar van de speeltuinen in Nederland is daardoor in zwaar vaarwater terecht gekomen. Door 

een aanzienlijke verhoging van de contributie van speeltuinen aan de NUSO is het mogelijk gebleken om de 

NUSO voort te zetten. Gevolg is wel dat een aantal activiteiten van de NUSO niet meer of tegen betaling 

beschikbaar blijven. Denk daarbij aan advisering over (her)inrichting van speeltuinen. Op dit moment heeft onze 

stichting geen behoefte aan directe ondersteuning en advisering vanuit de NUSO. Wellicht dat dit in de toekomst 

nodig is. Op dat moment zal duidelijk worden in hoeverre de voorheen gratis advisering aan de leden nog onder 

dezelfde voorwaarden beschikbaar is voor onze stichting. 
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Financieel jaarverslag 

 

Exploitatieoverzicht 1 januari 2004 t/m 31 december 2004 

In euro’s 

 

 Jaarrekening 2003 Jaarrekening 2004 

 

Lasten 

Bestuurskosten  1.681,12  1.688,71 

Administratiekosten  1.197,63  1.534,51 

Bankkosten  199,22  203,83 

Verzekeringen  911,51  589,84 

Contributies en verplichte bijdragen  52,25  265,00 

Attenties  490,81  411,96 

EHBO kosten  7,54  0,90 

Evenementen  858,52  695,62 

Onkostenvergoedingen vrijwilligers  1.308,00  1.434,00 

Belastingen  233,44  700,54 

Onderhoudskosten  8.130,09  2.937,77 

Inkoop snoepgoed, koffie, ijs  7.946,75  8.835,22 

Afvalinzamelingkosten  241,07  182,15 

Telefoonkosten  263,07  261,71 

Elektra & water  1.187,60  1.087,32 

Spelmaterialen  18,83  21,68 

Schoonmaakkosten  25,74  0,00 

Aanschaf toestellen & machines  0,00  7.818,44 

Kosten opzetten kinderboerderij  0,00  20,00 

Totale lasten (excl. storting reserves)  24.753,19  28.689,20 

 

Baten 

Abonnementen  15.015,00  14.586,00 

Donateurs  0,00  55,00 

Rente inkomsten  617,59  644,91 

Schoolabonnementen  0,00  0,00 

Inkomsten snoepgoed, koffie, ijs, losse entree  14.491,85  15.232,51 

Totale baten  30.124,44  30.518,42 

 

Saldo (excl. storting reserves)  5.371,25  1.829,22 

Storting reserve groot onderhoud  1.312,00  7.500,00 

Saldo  4.059,25  -5.670,78 

 

Analyse 

Totaal baten 2004  30.518,42 

Totaal lasten 2004 (excl. storting reserves)  28.689,20 

Voordelig saldo  1.829,22 

 

Reserves, totaal op 31 december 2003  28.239,63 

Reserves, totaal op 31 december 2004  30.068,85 

Toename reservepositie  1.829,22 
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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 2004 bedroegen de totale afvalinzamelingkosten € 182,15. 

 

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 2004 is een 

bedrag van € 1.434,00 aan onkostenvergoedingen betaald. 

 

Inkomsten op 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. 

 

Aanschaf toestellen en materialen 

In 2004 zijn een tweetal nieuwe speeltoestellen aangeschaft, de galeischommel en de springbloemen. Deze 

kosten bedroegen € 4.772,02. Verder is er een nieuwe grasmaaier aangeschaft en is er geëxperimenteerd met 

houtsnippers als ondergrond op plaatsen waar het gras snel wegslijt. Bij de zogenaamde kaasheuvel en de 

spacegalop is dit een succes. Bij een aantal andere toestellen, waar tijdens het spelen veel gelopen wordt, zijn de 

houtsnippers minder succesvol. Daarom en is nu een experiment gaande met kunstgras. In het speelseizoen 2005 

moet duidelijk worden of dit een verantwoord alternatief is. 
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Balans per 31 december 2003 

In euro’s 

 

 31 december 2003 31 december 2004 

Activa 

Postbank 812.31.10  1.582,03  23,40 

Rabobank 3856.38.450  1.475,19  163,25 

VSB/Fortis Bank  488,42  163,25 

VSB/Fortis Bank spaarrekening  24.372,69  29.682,52 

Kas  0,00  0,00 

Nog retour te ontvangen bedragen  321,30  36,43 

Totale activa  28.239,63  30.068,85 

 

Passiva 

Eigen vermogen  11.927,63  6.256,85 

Reserve groot onderhoud  16.312,00  23.812,00 

Totale passiva  28.239,63  30.068,85 

 

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  60.993,45 

- Speeltoestellen en verhardingen  109.726,03 

- Overige kosten aanleg  28.717,77 

Totaal  199.437,24 

 

In 2004 zijn een tweetal nieuwe toestellen aangeschaft voor een bedrag van € 4.772,02. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen op 31 december 2004 is ontstaan door het verschil tussen de baten en lasten in het boekjaar 

1 januari 2004 t/m 31 december 2004 en het saldo van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar: 

Globale analyse: 

Totaal baten 2004  30.518,42 

Totaal lasten 2004 (excl. storting reserves)  28.689,20 

Voordelig saldo  1.829,22 

 

Reserves, totaal op 31 december 2003  28.239,63 

Reserves, totaal op 31 december 2004  30.068,85 

Toename reservepositie  1.829,22 

 

Het eigen vermogen is in 2004 dus 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 jaarlijkse storting groot onderhoud, begroot op € 7.500. Indien in een jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd 

dan wordt dit verrekend met deze storting. In 2004 hebben geen groot onderhoudswerkzaamheden plaats 

gevonden. 
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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 Edam-

Volendam 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 

dinsdag 22 februari 2005. 

 

 

 

 

 

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  tam.veerman@quicknet.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  tam.veerman@quicknet.nl 

 

Algemeen bestuurslid  Gina Kroon 

De Stient 25 

 1132 CV Volendam 

Telefoon 0299-362639 

e-mail  Gina@schildersbedrijfkroon.nl 

 

Hoofdbeheer 

• Bewaking van het rooster Angelique Langerveld 

• Inkopen   Hans Loch 

• Inwerken nieuwe vrijwilligers Tiny Bootsman 

 

Beheerders speeltuin De Speelderij (stand van zaken medio februari 2005) 

Anneke Brouwer, Jaap Garms, Ankie Kemper, Bets 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, Evelien de Vries 

 

Kasadministratie   Jacco Tuyp 

Schoonmaakwerkzaamheden Maartje de Boer, Monique Stuit 

Onderhoud materialen  Jan Stuijt 

Onderhoud gras etc.  Andre Stuijt 

Inspectie speeltoestellen  Theo Kras 


