BESTUURSVERSLAG OVER 2020
INLEIDING
Korte historie Speeltuin Schöneveld

In 1956 hebben enkele bewoners van de wijk Schöneveld de koppen bij elkaar gestoken om iets
te doen voor de toenmalige jeugd. Na lang beraad is besloten om een speeltuin te starten. In
overleg met de gemeente Doetinchem werd een terrein gevonden dat nu ligt op de hoek van de
van Limburg Stirumlaan en de Heemskerklaan. In 1957 is de speeltuin geopend door de
Burgemeester van Doetinchem. De speeltuin is daarmee dit jaar 63 jaar oud.
Vereniging. Leden. Bestuur

Speeltuin Schöneveld is ondergebracht in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De
oprichting is destijds door een notaris geregeld en in 2020 zijn de statuten van de vereniging upto-date gebracht. Speeltuinvereniging Schöneveld is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
De hoogste macht van de vereniging is de ledenvergadering. De ledenvergadering beslist
uiteindelijk over de vereniging en zij benoemt ook het bestuur. Onze vereniging telt momenteel
circa 1.200 leden. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, dat momenteel bestaat uit 5
leden. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van de vereniging luidt als volgt:
De vereniging stelt zich ten doel aan kinderen van leden de gelegenheid te geven zich in hun vrije
tijd onder toezicht en goede leiding te vermaken.
Activiteiten

Door de speeltuinvereniging worden naast de reguliere openstelling van onze prachtige speeltuin
gedurende het jaar allerlei andere activiteiten georganiseerd. Helaas konden door Corona in 2020
nogal wat van deze activiteiten geen doorgang vinden. Wij hopen van harte dat deze activiteiten
in 2021 weer kunnen worden opgestart.
a. Klusavonden

Eénmaal per week wordt er door vrijwilligers in de avonduren geklust (voor reparatie en
onderhoud van eigen toestellen en gereedschappen van de vereniging). Dit is nodig omdat er
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overdag kinderen aanwezig zijn en het overdag niet veilig is om met gereedschappen te werken.
Tijdens deze klusavond zijn circa 5-6 vrijwilligers aanwezig.
b. Pasen

Elk jaar met Pasen worden er paaseieren verstopt voor en gezocht door de kinderen.
Dan mogen ze die gaan schilderen en ze krijgen na afloop een attentie van de paashaas (gratis).
Naar schatting nemen jaarlijks zo’n 200 kinderen aan deze activiteit deel.
c. Kidsday

Eenmaal per jaar houden wij Kidsday. Kidsday is voor de vereniging een vervanger voor
Koningsdag. Door de concurrentie van de activiteiten die op Koningsdag worden gedaan in het
centrum van Doetinchem vieren wij Kidsday op een andere dag. Naar schatting doen elk jaar in
totaal zo’n 100 kinderen mee aan deze activiteit. Helaas kon door Corona in 2020 Kidsday geen
doorgang vinden.
d. Kneuterkamp

Eenmaal per jaar wordt er een week voor kneuterkamp gereserveerd. In die week worden de
kinderen de gehele dag vermaakt met allerlei activiteiten. Deze activiteiten worden niet door de
vereniging verzorgd, maar door een aparte groep vrijwilligers Kneuterkamp. De vereniging stelt
uitsluitend de locatie en voorzieningen ter beschikking.
e. Halloween

Eenmaal per jaar is er Halloween. Dit gaat buiten de speeltuinvereniging om en wordt uitgevoerd
door Projectgroep Schöneveld. Wij stellen de speeltuin gratis beschikbaar omdat het kinderen uit
de wijk zijn. Naar schatting doen circa 100 kinderen mee.
f. Sinterklaas

Voor de leden van de speeltuinvereniging organiseren wij Sinterklaas. Hiervoor meldt zich
meestal één groep aan voor een ochtendsessie.
Naar schatting doen elk jaar in totaal zo’n 25 kinderen mee aan deze activiteit.
g. Kerst

Ongeveer 14 dagen voor de kerst versieren wij de speeltuin binnen en buiten voor een gezellig
aanzien van de wijk.
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TERUGBLIK OP 2020
Het (Corona)jaar 2020

We kunnen er in deze terugblik natuurlijk niet omheen. Het jaar 2020 stond ook bij ons volledig
in het teken van de gevolgen van de pandemie en de maatregelen, die door de regering, hierin
bijgestaan door het Outbreak Management Team (OMT) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), moesten worden genomen. De gedwongen sluiting van de speeltuin, van 16
maart 2020 tot en met 21 mei 2020, werd gevolgd door een opening voor een beperkt aantal
mensen. Ook moest worden geïnvesteerd in mondkapjes, desinfecteringsmiddelen, affiches en
borden, hekken voor het aanpassen van looproutes. En hebben we een tijd gewerkt met een
ochtend- en een middagopening, met een sluiting tussendoor voor opruimen en
schoonmaakwerkzaamheden. De gedwongen voorjaarssluiting leidde tot een forse
omzetderving, terwijl het invoeren van de coronamaatregelen juist extra uitgaven tot gevolg
hadden. In de eerste week van december volgde tenslotte een nieuwe lockdown met andermaal
een sluiting voor onze speeltuin, ditmaal van 15 december 2020 tot en met in eerste instantie 19
januari 2021. Toen wisten we nog niet dat deze lockdown zou duren tot en met 2 maart 2021!
Uitgerekend in 2020 startte onze nieuwe beheerder, Ruud Garretsen, aan zijn nieuwe functie.
Enkele weken na de start van zijn dienstbetrekking moesten we de poorten van de speeltuin
sluiten. Tijdens een crisisberaad heeft het bestuur besloten Ruud niet tijdens zijn proeftijd te
ontslaan. Gelukkig kwam de regering met een aantal noodmaatregelen, waaronder de tijdelijke
noodmaatregel ondersteuning werkgelegenheid (NOW), die een deel van de loonkosten van de
beheerder zou dekken. Aanvankelijk was echter niet zeker of onze vereniging hiervoor volledig in
aanmerking zou komen. Over de periode maart tot en met mei 2020 hebben we in 2021 een
definitieve toekenning ontvangen. Over de andere maanden hebben we in 2020 weliswaar enkele
voorschotten ontvangen, maar pas na controle door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (of een instantie die met deze controle is belast) zal de definitieve vaststelling
van de tegemoetkoming volgen. Vanwege de onzekerheid hebben wij in onze jaarrekening 2020
geen rekening gehouden met deze mogelijke meevaller. Deze tegemoetkoming kan ons in het
meeste gunstige geval € 9.200 opleveren.
De coronacrisis had ook gevolgen voor onze andere activiteiten. Bijna het hele jaar kon er niet
worden gedart, zijn er geen evenementen georganiseerd met Pasen en Sinterklaas. Is Kidsday
niet doorgegaan, net zoals Kneuterkamp.
Statutenwijziging

De algemene ledenvergadering van 7 juli 2020 is unaniem akkoord gegaan met de gewijzigde
statuten, zoals opgesteld door notaris Te Lindert in Doesburg. Helaas moest vanwege de lage
opkomst van de leden een nieuwe ledenvergadering worden uitgeschreven. Deze ingelaste
ledenvergadering is gehouden op 11 augustus 2020, waarna alsnog rechtsgeldig kon worden
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besloten tot een wijziging van de statuten. De akte van statutenwijziging is op 2 september 2020
ten overstaan van de notaris gepasseerd. Alle leden (met een mailadres) hebben hierover per
mail bericht ontvangen met een link, waar de geïnteresseerden de gewijzigde statuten konden
raadplegen.
Wijzigingen in samenstelling van het bestuur
Bartje Stienissen heeft om persoonlijke redenen formeel op 17 maart 2020 zijn bestuursfunctie
neergelegd. Salvatore Huikeshoven heeft de functie van secretaris overgenomen. Marisca
Gouwswaard is door de algemene ledenvergadering van 7 juli 2020 als nieuw bestuurslid benoemd.
Frans Spronk heeft op eigen verzoek zijn bestuursfunctie neergelegd op 8 maart 2021.
Het huidige bestuur ziet er daarmee als volgt uit:
Peter Seggelinck
Diana Huizer
Salvatore Huikeshoven
Marisca Gouwswaard
Wilfried Hakvoort

-

Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester/secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

In totaal zijn er in het afgelopen jaar 12 vergaderingen geweest, waarvan 2 ledenvergaderingen
en 10 bestuursvergaderingen. Eén vergadering moest vanwege corona worden afgezegd.

Financiële beschouwing 2020
De jaarrekening van onze vereniging bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een
toelichting hierop. De wet schrijft voor dat deze documenten ter goedkeuring aan de
ledenvergadering moeten worden overlegd. En wij zijn uiteraard verplicht de wet te volgen.
Zoals uit de jaarrekening 2020 blijkt: in financieel opzicht was 2020 een uiterst slecht jaar. De
(omzet)baten kwamen uit op € 61.241 tegenover € 94.978 in 2019; een daling van maar liefst
35%. Deze daling wordt enigszins vertekend door de in 2019 ontvangen schade-uitkering van
€ 8.695. Maar zelfs zonder rekening te houden met deze incidentele bate blijft de procentuele
daling nog steeds fors, namelijk 29%.
De sponsorgelden daalden licht ten opzichte van 2019. De Dartvereniging en bingoclub leverden
in 2020 nagenoeg geen bijdrage aan de omzet (een daling ten opzichte van 2019 met bijna
€ 10.000). Er waren dit jaar ook geen opbrengsten uit hoofde van verhuur (voor vergaderingen of
verkiezingen).

4

De kosten stegen in 2020 met circa € 9.200 naar € 77.910. Deze stijging is als volgt te verklaren:

• Lagere inkoopkosten
Lagere omzet drank en ijs/minder ingekocht
• Hogere salariskosten (inclusief sociale lasten)
Nieuwe beheerder in dienst per 1 maart 2020/compensatie
NOW I regeling Rijksoverheid
• Hogere afschrijvingslasten
hogere afschrijvingen op investeringen 2018-2020
• Hogere personeels- en vrijwilligerskosten
hogere kosten voor opleidingen, werkkleding en vrijwilligers
• Lagere exploitatiekosten
lagere schoonmaakkosten en energielasten
• Hogere kantoorkosten en algemene kosten
hogere kosten voor ICT support, notariskosten, huisstijl/website
Totaal
Per saldo hogere kosten

Bate (+)
€

€

Last (-)

6.300

€

6.300

€

6.500

€

3.200

5.500

€ 5.000
--------------- ------------€ 11.800 € 21.000
========= ========
€ 9.200
========

In het boekjaar 2020 zijn verschillende investeringen gedaan. Het interieur van het
verenigingsgebouw is voorzien van nieuwe plafondplaten, vloerbedekking en overgordijnen.
Ook is de gehele binnenkant van het gebouw geschilderd. We hebben de draaimolen
voorzien van een compleet nieuw zeil en hebben een compleet nieuwe skelterbaan
aangelegd (met de aanschaf van 4 grote Berg skelters). Onze computerinfrastructuur is
volledig vernieuwd met nieuwe computers en een nieuwe printer.
De liquiditeitspositie van de vereniging is gelukkig nog gezond. Aan liquide middelen (kastegoed
en banksaldi) is per 31 december 2020 een bedrag van € 67.841 beschikbaar. Dit is een daling van
circa 25% ten opzichte van het saldo per 31 december 2019. Belangrijkste oorzaken voor deze
daling is het negatieve resultaat (exclusief afschrijvingen – wel kosten/geen uitgaven) en de
investeringen in 2020 (€ 29.174).
We zullen in 2021 terughoudend zijn met uitgaven voor nieuwe investeringen en uitsluitend doen
hetgeen echt noodzakelijk is. Daarnaast hopen we van het UWV en de Gemeente Doetinchem de
nodig gewenste financiële tegemoetkomingen te krijgen, die ons weer wat meer spek op de
botten geeft.
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Drank- en Horecavergunning

Nadat de Gemeente Doetinchem in 2019 al onze activiteiten heeft getoetst aan de
beheersverordening ‘Noordoost Doetinchem-2014’ en heeft vastgesteld dat onze
activiteiten inderdaad vallen binnen de reikwijdte van deze verordening, moest dit jaar nog
wel een aanvraag worden gedaan voor een Drank- en Horecavergunning – namelijk voor
onze avondactiviteiten. Met het behalen van het diploma “Sociale Hygiëne” door twee van
onze bestuursleden, kon de aanvraag worden gedaan en is de drank- en horecavergunning
in juli 2020 door de Gemeente afgegeven.

VOORUITBLIK OP 2021
Begroting 2021

In het financiële verslag over 2020 is de financiële begroting 2021 opgenomen.
De baten voor het komende jaar zijn begroot op € 74.405, de lasten € 92.040, waarna een
negatief saldo resteert van € 17.635 en een negatieve kasstroom (na afschrijvingen) van
€ 3.475. In de omzetprognose is rekening gehouden met het wegvallen van de omzet van de
Dartclub, maar ook is gerekend met de contributieverhoging en de gestegen entreeprijs. Met
de prognose zitten we nog niet op het niveau van 2019. Het bestuur moet er voorlopig nog
vanuit gaan dat het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is. In elk geval is de speeltuin
tot en met 2 maart 2021 gesloten gebleven.
Uit de begroting 2021 blijkt dat de hogere salariskosten van de nieuwe beheerder zwaar op
het exploitatieresultaat drukt. Het is een taak voor het bestuur om kritisch naar de kosten te
blijven kijken, bestaande inkomsten te verhogen en waar mogelijk nieuwe
inkomstenbronnen aan te boren. We mogen blij zijn met de enorme steun van onze
vrijwilligers, die telkens weer met minimale middelen onze speeltuin in uitstekende conditie
weet te krijgen én te houden.
Omdat de liquiditeitspositie van de vereniging gezond is, hebben we nog een financiële
buffer. Daarmee kunnen we de toekomst van de speeltuin nog steeds met vertrouwen
tegemoet zien.
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Investeringen 2021

Behoudens de vervanging van onze Douwe Egberts koffie-apparaat (geraamde kosten circa
€ 4.000) zullen er in 2021 geen investeringen worden gedaan, tenzij deze voor de exploitatie of
voor de veiligheid van belang zijn.

OVERIGE ONDERWERPEN
Openingstijden en weersomstandigheden

De reguliere openingstijden van de speeltuin zijn:
Maandag
10:00 – 17:00 uur
Dinsdag
10:00 – 17:00 uur
Woensdag
10:00 – 17:00 uur
Donderdag
10:00 – 17:00 uur
Vrijdag
10:00 – 17:00 uur
Zaterdag en Zondag*
13:00 – 17:00 uur
(*in de periode oktober tot april gesloten)
Het bestuur doet bij slechte of extreme weersomstandigheden een KNMI check en bezoekers
worden via Facebook en te zijner tijd via onze in 2021 te lanceren nieuwe website
geïnformeerd dat de speeltuin de volgende dag gesloten zal zijn.
Veiligheid, gezondheid en welzijn

Voor onze speeltuinvereniging staan Veiligheid, gezondheid en welzijn voor onze vrijwilligers en
bezoekers op de allereerste plaats. Om dit te bewaken gelden de volgende maatregelen:
• Alle bestuursleden en vrijwilligers moeten een Verklaring van Goed Gedrag kunnen
overleggen. Uit deze verklaring moet blijken dat het gedrag van de vrijwilliger of het
bestuurslid in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken (met kinderen) in de
vereniging;
• Alle bestuursleden en vrijwilligers worden verplicht gesteld een BHV-diploma te halen (en
jaarlijks de bijspijker-cursus te volgen). De beheerder dient daarnaast ook een EHBOdiploma te hebben;
• Alle speeltoestellen worden dagelijks door de beheerder of vrijwilligers visueel gecheckt
en jaarlijks door een externe deskundige partij gekeurd;
• Al het elektrische gereedschap wordt jaarlijks gekeurd door een extern bureau;
• Wij voldoen aan alle normen en voorschriften voor (brand)veiligheid;
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Huisregels 2020
Tijdens de ledenvergadering van 7 juli 2020 zijn de volledig bijgewerkte huisregels en het protocol
verantwoord alcoholgebruik na uitgebreid te zijn toegelicht goedgekeurd door de aanwezige
leden. Het voor de Drank- en Horecavergunning verplichte Protocol Verantwoord Alcoholgebruik
is uitsluitend opgenomen voor de avondactiviteiten (bijv. Dartvereniging). Overdag is het
meenemen naar en gebruiken van alcohol in de speeltuin streng verboden.
Het bestuur heeft een nieuwe folder laten maken met een samenvatting van de huisregels. Deze
zullen aan het loket aan nieuwe leden en bezoekers worden uitgereikt.
Nieuw huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een aantal documenten, die uiteindelijk in een
nieuw huishoudelijk reglement worden opgenomen. Het oude huishoudelijke reglement dateert,
evenals de oude statuten, uit 1978 en is na de recente statutenwijziging niet meer actueel.
Daarnaast moeten onderwerpen als bestuursfuncties en -taken, vergoedingenbesluit,
vrijwilligersbeleid, rooster van aftreden bestuur een logische plaats krijgen in dit nieuwe
huishoudelijke reglement. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal dit geactualiseerde
huishoudelijke reglement worden gepresenteerd.
Contributie 2021

De algemene ledenvergadering heeft op 7 juli 2020 ingestemd met het doorvoeren van een
contributieverhoging met ingang van 1 januari 2021. De prijs voor een gezins- en
grootouderabonnement wordt € 40 en de toegangsprijzen wordt € 4.
Ledenadministratie

Nadat we eind 2019 werden geconfronteerd met storingen in ons facturatieproces hebben we in
de loop van 2020 (de controle op) onze ledenadministratie verbeterd. Hopelijk zal dit leiden tot
minder onduidelijkheid aan het loket over het al dan niet betaald zijn van de contributies. Om
deze reden zullen we ook gaan nadenken over de introductie van een ledenpassysteem.
In 2021 zullen wij de ledenadministratie verder opschonen. We verwachten namelijk dat er nogal
wat “slapende leden” onze actieve ledenaantallen vervuilen. Onder “slapende leden” verstaan
we leden, die de speeltuin niet (meer) bezoeken en ook al jaren niet hebben betaald. Als deze
leden niet uit het systeem worden verwijderd, worden ze elke keer meegenomen in mails en
brieven.
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Oranje Fonds Buurtcadeau

In 2020 is er een Postcode Loterij Straatprijs terecht gekomen op de postcode 7003BN, de
Schimmelpennincklaan in Doetinchem. In elke buurt waar een Postcode Loterij Straatprijs valt,
zoekt het Oranje Fonds een buurtorganisatie of bewonerscollectief om extra te ondersteunen in
hun belangrijke werk. Het Oranje Fonds reikt daar een Buurtcadeau aan uit ter waarde van
€ 3.000. Speeltuinvereniging Schöneveld is actief in het postcodegebied en zou dus in aanmerking
kunnen komen voor het Oranje Fonds Buurtcadeau. Wij zijn uitgenodigd een voorstel in te dienen
bij het Oranje Fonds en hebben dit voorstel in december 2020 ingediend. Zodra wij een (positieve)
reactie hebben zullen wij de leden én de ontvanger van dit Buurtcadeau nader berichten. Wij
wachten af!
Financiële compensatie Gemeente Doetinchem

In september 2020 heeft de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen om lokale
jeugdorganisaties te ondersteunen en compenseren voor geleden financiële schade als gevolg
van corona. De gemeente Doetinchem heeft gehoor aan deze oproep gegeven en een procedure
in het leven geroepen voor doetinchemse organisaties, gericht op jeugd- en jongeren, die als
gevolg van het coronavirus, financiële schade hebben geleden. Wij hebben recentelijk een
aanvraag ingediend en verwachten omstreeks februari 2021 uitsluitsel. We hebben overigens in
onze jaarrekening 2020 noch in onze begroting 2021 een compensatie-opbrengst meegenomen.
Sponsoring

Onze speeltuinvereniging heeft een aantal trouwe sponsoren. Sommige sponsoren geven een
jaarlijkse bijdrage, vaak in ruil voor een kleine reclame-uiting in de speeltuin. Er zijn ook
sponsoren die goederen of diensten leveren zonder daarvoor de normale marktprijs voor te
berekenen. Recentelijk hebben wij een sponsor bereid gevonden om onze nieuwe poloshirts in
de vernieuwde huisstijl te betalen! Omdat wij voor de exploitatie en uitbreiding afhankelijk zijn
van onze eigen inkomsten en slechts in zeer beperkte mate door de gemeente worden
gesubsidieerd zijn we uiteraard enorm blij met al onze sponsoren. Hartelijk dank allemaal voor
jullie financiële steun!
Speeltuin geheel rookvrij!

Nadat de gemeente toestemming heeft verleend voor het markeren van een rookvrije zone op
het trottoir bij de ingang heeft het bestuur besloten dat de speeltuin met ingang van 1 november
2020 volledig rookvrij is. Overal in de speeltuin is hieraan uiting gegeven in de vorm van bordjes
met de vermelding “Op weg naar een rookvrije generatie”.
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Decharge door de ledenvergadering

Aan de ledenvergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan het bestuur.
Decharge houdt in een goedkeuring van de bestuursverantwoording (het verslag dat u nu
leest en de jaarrekening) en van het gevoerde beleid en bestuur. Het is altijd de
ledenvergadering die decharge verleend aan het bestuur, niet aan (alleen) de
penningmeester en ook niet aan de controlecommissie.

DANKWOORD

Op deze plaats zouden wij graag alle vrijwilligers van de speeltuinvereniging Schöneveld
willen danken voor de enorme inzet, die zij allen hebben getoond in het afgelopen jaar. Wij
zijn trots op onze speeltuin en vertrouwen erop dat wij de komende jaren nog veel
uitbreidingen en nieuwe speeltoestellen kunnen realiseren en daarmee het speelplezier van
alle kinderen in de buurt en daarbuiten blijvend kunnen garanderen.
Doetinchem, 9 maart 2021
Namens het bestuur van Speeltuinvereniging Schöneveld.
P.A.M. Seggelinck
Voorzitter
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