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ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR 

De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door de bestuurders. 

Apeldoorn, maart 2018. 

Hermien Jacobs, 
Voorzi er 

Jaap van Brummen,
Secretaris

Johan te Winkel, 
Penningmeester 

Karlien Vinke, 
Vice-voorzi er en Sociale zaken 

Willem Bonestro, 
Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en Bestemmingsplannen 

Remco Linnenbank, 
Communica e 

Marcel Jongman, 
Algemene Zaken 

Marlies de Keijzer
Algemene Zaken 

De ondertekende Jaarrekening is gearchiveerd, maar wordt niet gepubliceerd. 

Ar kel 1 lid 3 van de Statuten vermeld daarover 
o.a. het volgende: 

Om prak sche redenen vindt de ondertekening plaats op deze pagina. De bestuurders 
ondertekenen daarmee de Jaarrekening 2017, die bestaat uit de beide in de Statuten 
genoemde documenten. 
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Penningmeester       
Johan te Winkel

Anne e Nijveen
Peter Ambagtsheer

1. De kascontrole

2.  De commissie hee  onderzoek gedaan naar de volgende aspecten:
a. Rechtma gheid van de uitgaven
b. Aanwezigheid van de liquide middelen

Ad a.  Rechtma gheid van de uitgaven
●  De uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.
●  Van alle gecontroleerde uitgaven zijn de onderliggende stukken (nota’s,
    declara es, emailverkeer) aanwezig.
●  Er is een lijst van de vaste vergoedingen opgesteld die goedgekeurd is door het bestuur
●  De declara es van het bestuur zijn voldoende onderbouwd.

Ad b. Aanwezigheid liquide middelen
De saldi van de lopende rekening en de spaarrekening stemmen overeen met de
in het financieel verslag voorkomende bedragen.

3. Conclusie

Wij stellen voor aan de ledenvergadering om aan het bestuur decharge te verlenen. 

Apeldoorn, 8 maart 2018

Anne e Nijveen Peter Ambagtsheer

De ondertekende Jaarrekening is gearchiveerd, maar wordt niet gepubliceerd.

Verslag kascontrole Wijkraad Osseveld-
Woudhuis over het jaar 2017

Leden kascontrolecommissie:

Op donderdag 8 maart 2018 hee  de kascontrolecommissie ten huize van de
penningmeester de financiële administra e en onderliggende documenten over het boekjaar
2017 ingezien, teneinde zich een oordeel te kunnen vellen over het door de penningmeester
opgestelde financieel overzicht over 2017.

Op grond van het gedane onderzoek zijn wij van mening dat het financieel verslag van de
penningmeester een getrouw beeld gee  van de inkomsten, uitgaven en liquide middelen
van de vereniging over 2017.
De administra e maakt een verzorgde indruk en wij complimenteren de penningmeester met 
zijn inzet, zorgvuldigheid en nauwgezetheid.
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Lasten en baten

Lasten

Personeelslasten/uitbesteed werk 6.981 8.000 6.275

Bestuursvergoeding 2.542 3.500 3.000

Huisves ngskosten 185 250 158

Overige lasten: 33.932 30.978 36.767
ALV, communica e, advies, administra e en overige lasten 7.226 5.578 3.538

Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis) 14.674 13.200 13.087

Ac viteiten in de wijk (incl. sponsoring) 12.032 12.200 20.142

Rente 0 0 0

Afschrijving 0 0 0

Totaal lasten 43.640 42.728 46.200

Baten

Subsidie gemeente Apeldoorn 33.449 33.628 33.674

Contribu e leden 0 0

Sponsoren/Inkomsten adverten es 9.408 9.000 8.957

Rente 110 100 12

Overige baten 18.578 0 6.000

Totaal baten 61.545 42.728 48.643

Resultaat (baten - lasten) 17.905 0 2.443

Toelich ng algemeen:

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Rekening 
2017

De rekening is opgesteld conform het model en omschrijvingen van de gemeente Apeldoorn. 
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de "Overige lasten" wat meer gespecificeerd (zie 
kleine le ers en cijfers).
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Toelich ng op de lasten:

Personeelslasten/uitbesteed werk

Bestuursvergoeding

Huisves ngskosten
Betre  de huur van de bestuurskamer in wijkcentrum "Het Bolwerk". 

Overige lasten

Algemene ledenvergadering 382 700 1.105
ICT, communica e, administra e 6.214 2.878 1.917
Deskundigheidsbevordering en advies 65 1.000 0
Overige kosten 565 1.000 516

7.226 5.578 3.538

Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis)

Drukkosten Wijkkijker 13.179 11.500 11.580
Verspreiding wijkkijker (bezorgkosten) 1.056 950 918
Vergoeding wijkkijker voor redac e en coördina e 439 500 453
Uitbesteed werk en overige kosten 0 250 136
Bruto lasten wijkkijker 14.674 13.200 13.087
Er zijn ook inkomsten uit adverten es 9.408 9.000 8.957
Ne o lasten wijkkijker 5.266 4.200 4.130

De kosten zijn ruimschoots binnen de raming 
gebleven. In de raming werd rekening gehouden 
met de vacature voor secretaris. In de loop van 
het jaar is deze vacature ingevuld.

Het betre  een vergoeding van € 500 per bestuurslid per jaar. Door vacatures zijn de kosten 
binnen de raming gebleven.

ALV, communica e, advies, administra e en 
overige lasten

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Rekening 
2017

De kosten voor ICT zijn in 2017 een stuk lager dan in 2016 en ook lager dan geraamd. In 2016 
waren er extra kosten door het project website en vormgeven iden teit. Bij het opstellen van 
de begro ng 2017 werd nog rekening gehouden met jaarlijks hogere kosten ICT. Dat blijkt 
mee te vallen. 

Voor deskundigheidsbevordering en advies hebben wij behalve de themadag over 
“Samenwerking met wijkbewoners” geen kosten gemaakt. Deze themadag is verantwoord 
onder het project samenwerking met wijkbewoners.

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Rekening 
2017

De Wijkkijker wordt drie keer per jaar uitgegeven. De Vergoeding Wijkkijker betre  een 
vergoeding van € 50 per redac elid en coördinator en € 100 voor de hoofdredacteur per jaar.
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Ac viteiten in de wijk (incl. sponsoring)
Ac viteiten sociaal 3.637 10.200 4.763
Organisa e 25 jarig bestaan 8.365 0 0
Project samenwerking met wijkbewoners 15.379
(Projecten) Fysiek wijkbeheer 30 2.000 0

12.032 12.200 20.142

Voor verdere informa e over ac viteiten in de wijk wordt verwezen naar het Jaarverslag 2017.

Toelich ng op de baten:

Subsidie gemeente Apeldoorn

Sponsoren/inkomsten uit adverten es
Betre  inkomsten uit adverten es in het wijkblad "Wijkkijker" .

Rente
Betre  de (te verwaarlozen) ontvangen rente uit spaartegoeden.

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Rekening 
2017

Bij de ac viteiten sociaal worden tradi oneel door de wijkraad bijdragen o.a. verstrekt aan 
ac viteiten van Denktank Breed, Ouderensoos, Sport & spel, Koningsdag, Fruitsponsoring en 
WOOS University. 

Project samenwerking met wijkbewoners. De wijkraad vindt het ondersteunen van 
bewonersini a even belangrijk. In dit project hee  mevrouw  Aike Neuteboom-Borghuis 
(organisa e Stroom 8) voor ons onderzoek gedaan naar hoe de wijk in elkaar steekt,  welke 
ini a even er zijn en contacten gelegd met belangrijke par jen in de wijk. Als bestuur hebben 
we onder haar leiding hierover een themadag belegd. Verder hee  de wijkraad op donderdag 
7 december op de dag van de vrijwilligers een etentje en ac viteiten georganiseerd voor de 
vrijwilligers uit de wijk. 

Voor fysiek wijkbeheer zijn buiten het reguliere onderhoud en vernieuwing dat wordt 
bekos gd door de gemeente Apeldoorn geen aanvragen gedaan voor fysieke projecten.

Betre  de toegekende subsidie over 2017 die de wijkraad ontvangt van de gemeente op 
grond van de Verordening dorps- en wijkraden. De subsidie bedraagt een vast bedrag van         
            € 4.500 en afgerond € 2,08 per inwoner. Geraamd zijn  14.025 inwoners.
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Overige baten

On rekking bestemmingsreserves:
Organisa e 25 jarig bestaan 15.578 0 0
Project website en vormgeven iden teit 3.000 0 2.000
Project recrea eplan water 0 0 4.000

18.578 0 6.000

Resultaat 

Rekening 
2016

Begro ng 
2017

Rekening 
2017

Het project website en vormgeving iden teit is afgerond. Het restant van deze reserve kan 
vervallen en komt ten gunste van het resultaat. 

Het “Recrea eplan water” was bedoeld om bewoners de gelegenheid te geven om iets met of 
in het water te doen. In 2016 hebben we plannen gemaakt. Uitvoering stond gepland voor 
2017 en 2018. Het bleek dat er bij bewoners weinig behoe e was aan deze plannen. De 
bestemmingsreserve wordt daarom nu opgeheven en komt ten gunste van het resultaat. 

Voorgesteld wordt om het resultaat van € 2.443 toe te voegen aan de bestemmingsreserve: 
“Samenwerking met wijkbewoners”. Voor de hoogte, verloop en verdere toelich ng wordt 
verwezen naar de balans en de toelich ng op de balans.
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BALANS per 31 december 2017

ACTIVA PASSIVA
Omschrijving Ul mo 2017 Ul mo 2016 Omschrijving Ul mo 2017 Ul mo 2016

Vaste ac va 0 0 Eigen vermogen 53.529 57.086
Algemene Reserve 33.181 33.181
Bestemmingsreserves 20.348 23.905

Vlo ende Ac va 0 0

Liquide Middelen 54.176 64.096 Voorzieningen 0 0

Vorderingen op korte termijn 329 1.630 Overlopende passiva 988 8.750

Overlopende Ac va 12 110

Totalen 54.517 65.836 Totalen 54.517 65.836
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Toelich ng op de BALANS per 31 december 2017

ACTIVA

Liquide Middelen
Rabobank rekening-courant 1.210
Rabobank spaarrekening 52.966

54.176

Vorderingen op korte termijn
Het betre  voornamelijk debiteuren die nog niet hebben betaald voor de adverten es in de laatst uitgekomen wijkkijker van 2017. 

Overlopende Ac va
Het betre  een vordering op de spaarrekening 

PASSIVA

Overzicht algemene reserve en bestemmingsreserves:

Naam reserve

Algemene reserve 33.181 33.181 33.181

Bestemmingsreserves
Project Website en vormgeving iden teit 01-01-2016 31-12-2017 2.000 2.000 0 0
Recrea eplan water 01-01-2016 31-12-2017 4.000 4.000 0 0
Samenwerking met wijkbewoners 01-01-2017 31-12-2020 17.905 17.905 2.443 20.348
Totaal bestemmingsreserves 23.905 6.000 17.905 2.443 20.348

Begindatum 
reserve

(Verwachte) 
einddatum 
reserve

Stand per     
01-01-2017

On rekking 
2017

Stand per      
31-12-2017

Stor ng 
jaarrekening 
2017

Stand per      
01-01-2018
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Project Website en vormgeving iden teit

Recrea eplan water

Samenwerking met wijkbewoners

Overlopende passiva
Het betre  nog te betalen bankkosten, enkele facturen die nog betaald moeten worden en a andeling van subsidie.

Doel: We hebben in 2016 een bedrijf in de arm genomen voor het aanpassen van de website en het 
ontwerpen van een nieuwe huiss jl. De vormgeving, iden teit, posi onering en huiss jl is in 2017 
afgerond. De bestemmingsreserve wordt nu opgeheven.

Doel: Het “Recrea eplan water” biedt bewoners de gelegenheid om iets met of in het water te doen. In 2016 hebben we plannen gemaakt 
om waterrecrea e en ontmoe ng samen te brengen. Uitvoering in samenwerking met Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn, 
alsook met het Waterschap en bewoners stond gepland voor 2017 en 2018. Het bleek dat er bij bewoners weinig behoe e was aan deze 
plannen. De bestemmingsreserve wordt daarom nu opgeheven. 

Ons beleid is dat wij meer willen inze en op het ondersteunen van (ac eve) wijkbewoners,  samenwerking zoeken met andere organisa es 
en zo nodig exper se in te huren voor ondersteuning bij vraagstukken voor jeugd en/of ouderen. Wij zoeken daarbij aanslui ng  bij het beleid 
van de gemeente Apeldoorn (Toekomstagenda). We hebben in de begro ng 2018 daarvoor reeds een on rekking van € 7.000 uit deze 
bestemmingsreserve geraamd. Dat bedrag is opgenomen onder de “Overige baten”. Ook in de jaren daarna willen we hierop inze en en 
daarin investeren.
In het Jaarplan 2018 hebben wij onder “1.8 Ontmoeten en samenwerken” er o.a. het volgende over gemeld: “De wijkraad spant zich in 2018 
in om de sociale samenhang in de wijk verder te bevorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door groepen bewoners bij elkaar te brengen of 
ini a even te ondersteunen die een posi eve bijdrage leveren aan de sociale samenhang.”  
In 2017 is dit beleid reeds in gang gezet. Wij verwijzen daartoe naar pagina 7  van deze jaarrekening “Project samenwerking met 
wijkbewoners”.


