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Inleiding
Was het vorig een bewogen jaar. Nu was het een
corona jaar.
De maanden januari en februari begonnen nog goed, maar in maart kwam corona en
kon de speeltuin voorlopig dicht.
We zijn de hele winter aan het kaarten geweest maar ook dat moest stoppen net als
de avonden van de F.N.V.
Het 50-jarig bestaan van de speeltuin kon ook niet gevierd worden.
Sinterklaas en de kerst werden niet vergeten ondanks corona.
Elk nadeel heeft ook een voordeel, we konden met z'n allen de speeltuin verder
opknappen.
In de zomer kon de speeltuin gelukkig nog een poos open maar hij moest later toch
weer dicht van wege corona.
Wat is er een hoop gebeurd. Zowel binnen als buiten is er veel werk verzet en hebben
wij nu een mooie fleurige speeltuin.
Ik zou zeggen, vooral namens de kinderen:
"Vrijwilligers, heel erg bedankt voor jullie inzet en laten we hopen dat 2021 een ander
jaar wordt en dat we allemaal heel veel plezier van onze mooie speeltuin mogen
hebben."
 
Dick Witteman
Voorzitter SV De Bijenkorf
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Balans
Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019

3525 5043 3525 5043

Materiële vaste activa 0 0 Vermogen 3525 5043

Eigen vermogen 3525 5043

Vorderingen 0 0 Langlopende schulden 0 0

Liquide middelen 3525 5043 Kortlopende schulden 0 0

Kas 560 864

ABN 2965 4179

Op de balans zijn alleen de liquide middelen vermeld. We hebben het pand, de toestellen en de inventaris op
nihil gewaardeerd.
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Jaarrekening
Inkomsten

Resultaatpost 2020 budget 2020 2019

Totaal inkomsten 13610 16000 19246

Inkomsten 13610 16000 19246

Contributies 1418 1450 1292

Omzet verhuur 2965 5550 9375

Omzet speeltuin 506 853

Subsidies 8520 5000 6160

Sponsoring 200 4000 1566

Uitgaven
Resultaatpost 2020 budget 2020 2019

Totaal uitgaven 15128 16000 14231

Huisvesting 5985 7100 7959

Onderhoud 584 500 489

Aanschaf 71 500 1629

Telefoon en Internet 450 300 266

Gas, water en licht 3065 3600 3237

Belastingen 1146 1200 1263

Overig 670 1000 1075

Toestellen 6365 5300 2375

Onderhoud 5401 2000 1062

Aanschaf 950 3000 1314
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Resultaatpost 2020 budget 2020 2019

Totaal uitgaven 15128 16000 14231

Inspectie 300

Overig 14

Vereniging 1334 1100 803

Bankkosten 135 150 225

Drukkosten 34 200 22

Verzekeringen 923 500 161

Lidmaatschappen 242 250 395

Activiteiten 1444 2500 3094

Inkopen bar 1272 750 2755

Inkopen kindermiddagen 172 1750 339

De omzet uit verhuur is veel lager door de Corona-crisis. Ook in 2021 zullen we waarschijnlijk daar last van
hebben. De subsidies zijn aanmerkelijk hoger, doordat we een Corona tegemoetkoming hebben gehad van de
gemeente.

In de kosten zijn de stookkosten een stuk lager. Het onderhoud is een stuk hoger. Door de Corona-crisis was
de speeltuin leeg en kon er achterstallig onderhoud gedaan worden.
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Begroting
Inkomsten

Balanspost 2021 2022

Totaal inkomsten 19250 15000

Inkomsten 19250 15000

Contributies 1250 1500

Omzet verhuur 8500 5000

Omzet speeltuin 500 500

Subsidies 5000 5000

Sponsoring 4000 3000

Uitgaven
Balanspost 2021 2022

Totaal uitgaven 19250 14600

Huisvesting 7500 7500

Onderhoud 500 500

Aanschaf 500 500

Telefoon en Internet 400 400

Gas, water en licht 3600 3600

Belastingen 1300 1300

Overig 1200 1200

Toestellen 6050 3000

Onderhoud 1500 500

Aanschaf 4000 2000
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Balanspost 2021 2022

Totaal uitgaven 19250 14600

Inspectie 300 300

Overig 250 200

Vereniging 2200 2100

Bankkosten 150 150

Drukkosten 200 100

Verzekeringen 1350 1350

Lidmaatschappen 500 500

Activiteiten 3500 2000

Inkopen bar 2500 1000

Inkopen kindermiddagen 1000 1000

Volgens planning is er een overschot in 2022 van  400 euro. De begroting van 2021 is niet aangepast, hoewel
we wel moeten gaan bezuinigen, omdat de omzet van de verhuur veel lager zal zijn. Ook zal het lastiger zijn
om subsidie te krijgen, wegens de Corona-crisis. We zullen dan ook goed op de posten qua onderhoud en
aanschaf gaan lettenl
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Jaarverslag
Jaarverslag over 2020

Bestuur

Er hebben een aantal veranderingen in het bestuur plaats gevonden. Secretaris, Mevrouw Meeuwissen heeft
te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid. Wel blijft ze actief als vrijwilliger. Mevrouw Wassenaar
heeft haar taak als secretaris overgenomen. Mevrouw Stoffer is ook toegetreden tot het bestuur en heeft de
taak als activiteiten en planning op zich genomen. De rest van het bestuur blijft zoals het is.

Subsidie

Wederom is de gemeente akkoord gegaan met het toekennen van de subsidie van 5000 euro. Door de
coronacrisis heeft de gemeente nogmaals 3000 euro overgemaakt. Daar zijn wij als bestuur erg content mee.
Zeker in die onzekere tijd is een stukje ondersteuning bij de vaste kosten nooit weg. We hebben de jaarlijkse
subsidie besteed aan onderhoudswerkzaamheden zoals verf voor de speeltoestellen en ook nieuwe
speeltoestellen zoals de trampolines.

Leden en contributie

Net als een jaar eerder, hebben niet alle leden hun contributie betaald. Ook na herinneringen. De leden die niet
hebben betaald, worden ook van de ledenlijst afgehaald.Ons ledenbestand is nu welgeteld 39 leden. Sommige
nieuwe leden, ouders met kinderen zien dat er flink opgeknapt is. Dat merken we heel goed aan de spontane
reacties. Wellicht met een goede zomer in het vooruitzicht waarin er meer gespeeld kan worden, kunnen we
meer leden aantrekken. In de toekomst willen we dan meer leden gaan werven, zodat er meer contributie
binnen komt en als de situatie het toelaat meer vrijwilligers kan inzetten en meer activiteiten kunnen
organiseren.

Evenementen

De speeltuinvereniging bestaat in 2020 50 jaar. Dat wilden we ook groots vieren. We hadden al wel een
draaiboek klaar liggen. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Zodra er gelegenheid is, wordt het
jubileum alsnog gevierd.

Door de corona pandemie hebben we nauwelijks een evenement kunnen door laten gaan.

Voordat de pandemie losbarstte hadden we een aantal nieuwjaarsborrels.

De carnavalsdisco op woensdag 19 februari was een groot succes met een grote opkomst. De plaatselijke
carnavalsprins en dansmariekes had tijd en zin om even mee te feesten.

Het kaartseizoen voor volwassenen is nog tot en met 4 maart doorgegaan. Daarna hebben we de rest van de
kaartavonden moeten afblazen.

De Schorpioen heeft te kennen gegeven te stoppen met verhuren van de zaal.

In de periode van 5 maart tot en met woensdag 1 juli is de speeltuin gesloten geweest en hebben we niets
kunnen organiseren. Met toestemming van de gemeente en met de corona regels in acht is alleen de speeltuin
vanaf 1 juli weer open gegaan. We probeerden elke doordeweekse dag open te zijn. Sommige dagen was het
gezellig druk. De kinderen genoten van de heerlijke zomerzon en van de mooie opgeknapte speeltuin.
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Op donderdag 24 september hebben we, omdat de kermis in het dorp niet door is gegaan, een
spelletjesmiddag georganiseerd. Spelletjes als doelschieten, spijkerbroek hangen, spijkerpoepen, blik werpen,
croquetspel en ook verkoop van heerlijke poffertjes en oliebollen (bedankt Peter voor het bakken) gingen in
totaal 101 kinderen blij naar huis. Sponsor Dirk van den Broek had voor extra lekkernij voor de kinderen
gezorgd.

Door de tweede golf van de coronavirus werd de speeltuin wederom geconfronteerd met een sluiting. Deze
sluiting was van 14 oktober tot en met 2 november.

Kinderen die lid waren hebben met sinterklaas met behulp van twee pieten hun cadeautje mogen ophalen.

Het evenement kerststukjes maken was een geslaagde dag.  We hadden wat extra kerststukjes gemaakt voor
kwetsbare ouderen die rondom de speeltuin wonen. Dank aan Leo en Marrie voor het regelen van het
kerstgroen.

Vrijwilligers en sponsors

Het bestuur van deze speeltuinvereniging is enorm dankbaar voor alle 21 vrijwilligers. Zo bedanken we de
toezichthouders, de schoonmakers de tuinmannen en vrijwilligers achter de bar. Onze waardering hebben we
ook uitgedrukt met een kerststukje en een waardebon aan het eind van het jaar. Met dit gebaar willen we
niemand te kort doen. Met veel dank werden we afgelopen jaar geholpen door vele sponsors. Firma Kebol
sponsort ons met bloembollen voor de tuin, Firma Riemsdijk reclame te Aalsmeer voor de stickers op de lage
glasramen, Firma Stoffer voor het creëren van de tv-hoek. Via Bandeko hebben we een springkussen die
regelmatig gebruikt wordt. Dirk van den Broek voor een extra lekkernij met de spelletjesmiddag op 24
september. Peter heeft heerlijke oliebollen gebakken.

Onderhoudswerkzaamheden

Dankzij de corona pandemie en doordat de speeltuin gesloten was voor publiek hebben we veel kunnen
bereiken met de onderhoudswerkzaamheden. Zo werden de speelhuisjes en carrousel uit elkaar gehaald en
opgeknapt. De paden werden verbreed en straatwerk opnieuw gelegd. de heuvel is lager gelegd, zand aan de
achterkant is afgevoerd en de voetbalkooi is schoongemaakt. Verder zijn er twee trampolines aangeschaft en
ingebouwd. Hiervoor willen we Leo van der Lans, Chris Balkenende, Dick Wassenaar en Peter Koning
bedanken. 


