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1 Inleiding 

 

2020 zullen we ons als individu, maar zeker als wijkraad nog lang heugen. Er waren veel 

plannen. Corona dacht daar echter anders over en vele activiteiten zijn als gevolg daarvan 

niet opgestart of uitgevoerd. 
 

Toch hebben we, ondanks corona,  als wijkraad ook positieve zaken te melden. Het 

belangrijkste feit is misschien wel dat er na 2 jaar weer een Wijkkijker is uitgebracht net voor 

de jaarwisseling.  
 

Door de corona-crisis hebben er op het sociale vlak helaas weinig activiteiten 

plaatsgevonden, maar de eerste stappen voor het opstarten van het opstellen van de 

Vitaliteitsagenda zijn wel gezet.  

Ook hebben we de vrijwilligers die actief zijn in onze wijk in het zonnetje gezet tijdens de 

Nationale Vrijwilligersdag op 7 december: een doorslaand succes. 
 

Binnen een vereniging is de jaarlijkse ALV altijd een avond waar velen naar uitkijken, maar 

2020 is een raar jaar geweest. De ALV heeft in 2020 dus niet fysiek plaatsgevonden, maar 

hebben we de stukken digitaal gepubliceerd. 
 

COVID-19 heeft ons als wijkraad, zeker in het begin, behoorlijk parten gespeeld. Ineens 

werden we geconfronteerd met beeldverbindingen via Zoom of Teams.  
 

Wat ons als Wijkraad het meeste heeft bezig gehouden is het proces van de nieuwe 

Subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Net voor het verstrijken van het jaar werd het besluit 

genomen dat de gemeenteraad het anders wil. Als wijkraad hebben we ons altijd positief 

kritisch opgesteld. Op basis van de nieuwe regeling is een 2-jarig plan van de Wijkraad 

Osseveld-Woudhuis opgesteld in samenwerking met de gemeente.  

De opgebouwde bestemmingsreserve zal hiervoor worden aangewend. 
 

Op basis van de ‘Verordening dorps- en wijkraden 2009’ hebben wij als wijkraad in 2020 

aanspraak kunnen maken op een jaarlijkse subsidie van ruim € 2 per inwoner van de wijk bij 

ruim 13.500 inwoners plus een vaste kosten component. Hiervoor behartigt de wijkraad de 

belangen van zijn werkgebied en heeft daartoe de volgende taken en bevoegdheden: 

• gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het 

algemeen belang in het dorp of de wijk beïnvloeden. 

• communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied. 

• betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het 

werkgebied. 

• betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak. 
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Door de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is deze subsidie en deze opdracht in 

die zin volledig komen te vervallen. 

Met het opgestelde 2-jarig plan van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis gaan we ons als 

wijkraad alsnog sterk maken om in principe aan bovenstaande taken en bevoegdheden te 

voldoen. 
 

In 2020 hebben zich op bestuurlijk niveau een aantal wijzigingen voorgedaan. Zowel de 

voorzitter, Jaap van Brummen als de penningmeester, Frank Verhofstad zijn gestopt. 

Stephan Jansen is gestart als voorzitter. In afwachting van een nieuwe penningmeester heeft 

de voorzitter de financiën beheerd. Begin 2021 is de nieuwe penningmeester, Durk Tuinier, 

toegetreden tot het bestuur. 
 

 

Het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis  
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2 Ondertekening door het bestuur 

 

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

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

 

Om praktische redenen vindt de ondertekening plaats op deze pagina. De bestuurders van 

de vereniging “Wijkraad Osseveld-Woudhuis” ondertekenen daarmee de Jaarrekening 2020, 

die bestaat uit de balans en de staat van baten en lasten, zoals vermeld in de Statuten. 

 

Apeldoorn, 12 april 2021 

 

Stephan Jansen 

Voorzitter 

 

Mirjam de Vries 

Secretaris 

 

Stephan Jansen a.i. 

Penningmeester 

 

Jacques van Meurs 

Sociale zaken 

 

Rita de la Court 

Sociale zaken 

 

Marcel Jongman 

Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en 

Bestemmingsplannen 

 

Ferry Sabandar 

Vice-voorzitter en Verkeer, Milieu, Openbare 

Veiligheid en Bestemmingsplannen 

 

Gerard Link 

Bestuurslid algemeen 

 

 

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40104283 
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4 Baten en lasten 
 

   

Baten 
Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Realisatie 

2020 

Subsidie gemeente Apeldoorn 27.332 31.997 31.977 

Contributie leden - -  -  

Sponsoren/Inkomsten advertenties - 4.000 2.510 

Rente 5 pm 5  

Overige baten - 20.348 -  

Totaal baten 27.338 56.345 34.492 

        

Lasten 
Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Realisatie 

2020 

Personeelslasten/uitbesteed werk 6.553 7.000  4.995  

Bestuursvergoeding 3.042 4.000  3.292  

Huisvestingskosten 267 1.500  286  

Overige lasten 17.477 43.845  14.108  

ALV, communicatie, advies, administratie en 

overige lasten 
4.011 8.500  3.244  

Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-Woudhuis) - 16.500  4.983  

Uitvoering activiteiten jaarplan 13.465  18.845  5.881  

Rente - -  -  

Afschrijving - -  -  

Totaal lasten 27.338 56.345  22.681  

        

Resultaat (baten - lasten) 0 -  11.811  

 

4.1 Toelichting algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform het model en omschrijvingen van de gemeente 

Apeldoorn. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de "Overige lasten" wat meer 

gespecificeerd (cursief). 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

De activa en de passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

 

De lasten zijn in 2020 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn het niet uitkomen 

van de Wijkkijker. In 2020 vonden er in Osseveld-Woudhuis mede in verband met COVID-19 

weinig initiatieven en activiteiten plaats. 
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De bestemmingsreserve die in 2016 is opgezet om samen met bewoners initiatieven te 

starten en te ondersteunen, heeft mede door COVID-19 niet tot nieuwe activiteiten geleid. 

De geplande onttrekking uit de reserves, overige baten in de begroting, heeft niet 

plaatsgevonden. 

 

Het resultaat over 2020 is zodanig positief dat reserves de afgesproken regels overstijgen.  

Het overschot van € 11.811 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de 

inzet op basis van de nieuwe regeling opgestelde 2-jarig plan van de Wijkraad Osseveld-

Woudhuis.  

 

4.2 Toelichting op de baten 

4.2.1 Subsidie gemeente Apeldoorn 

Betreft de toegekende subsidie over 2020 die de wijkraad ontvangt van de gemeente op 

grond van de Verordening dorps- en wijkraden.  

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 4.000 plus € 2,07 per inwoner bij een geraamd 

aantal inwoners van 13.514. Het ontvangen bedrag is € 31.977. 

De ontvangen subsidie van de gemeente is € 20,- lager dan in de subsidietoewijzingsbrief van 

22 november 2019 was aangegeven. 

 

4.2.2 Sponsoring/inkomsten uit advertenties 

Betreft inkomsten uit advertenties in het wijkblad "Wijkkijker".  

 

4.2.3 Rente 

Betreft de ontvangen rente uit spaartegoeden. 

 

4.2.4 Overige baten 

Overige baten 
Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Rekening 

2020 

Onttrekking bestemmingsreserves:      

Project website en vormgeven identiteit 0 0 0 

Samenwerking met wijkbewoners 0 20.348 0 

  0 20.348 0 

 

In de begroting 2020 is uit de bestemmingsreserve € 20.348 begroot als overige baten ten 

behoeve van de activiteiten in het kader van de samenwerking met wijkbewoners. 

Evenals in voorgaande jaren was deze onttrekking niet nodig omdat alle lasten vanuit de 

reguliere begroting betaald kon worden. 
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4.3 Personeelslasten/uitbesteed werk 

De kosten voor uitbesteed werk zijn lager uitgevallen mede in verband met COVID-19. 

4.4 Bestuursvergoeding 

Het betreft een vergoeding van € 500 per bestuurslid per jaar vanaf 6 maanden na 

aantreden. De afgelopen jaren zijn een aantal nieuwe bestuursleden aangetreden, hun 

vergoeding is pas later begonnen.  

4.5 Huisvestingskosten 

Betreft de huur van de ruimte voor de reguliere maandelijkse bestuursvergadering in 

verzorgingshuis Talma Borgh en wijkcentrum "Het Bolwerk". Door COVID-19 zijn de meeste 

vergaderingen via Teams georganiseerd. 

4.6 Overige lasten 

De overige lasten zijn in drie gedeelten gesplitst:  

• bestuurlijke kosten 

• kosten voor de wijkkijker 

• kosten voor activiteiten in de wijk 

 

4.6.1 Bestuurlijke kosten 

ALV, communicatie, advies, administratie en 

overige lasten 
Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Rekening 

2020 

Algemene ledenvergadering 555 1.000 479 

ICT, communicatie, administratie 1.552 5.300 2.314 

Deskundigheidsbevordering en advies 1.295 1.000 0 

Overige kosten 609 1.200 451 

  4.011 8.500 3.244 

 

De kosten voor de jaarvergadering betreft met name de communicatie en zijn lager dan 

begroot omdat de fysieke jaarvergadering vanwege COVID-19 niet heeft plaatsgevonden. 

In het kader van professionalisering van onze communicatie hebben we een 

communicatieplan opgesteld. Gezien de ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande 

onzekerheden rondom de nieuwe participatie regeling hebben we dit slechts ten dele 

uitgevoerd. We hebben wel aantal technische zaken van onze sociale media tools verbeterd. 

De deskundigheidsbevordering en advies was vanwege COVID-19 niet aan de orde. 
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4.6.2 Kosten wijkkijker 

Kosten wijkkijker (is wijkblad Osseveld-

Woudhuis) 

Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Rekening 

2020 

Drukkosten Wijkkijker 0 12.000 4.757 

Verspreiding wijkkijker (bezorgkosten) 0 1.000 226 

Vergoeding wijkkijker voor redactie en 

coördinatie 0 500 0 

Uitbesteed werk en overige kosten 0 3.000 0 

Bruto lasten wijkkijker 0 16.500 4.983 

Inkomsten uit advertenties 0 - 4.000 - 2.510 

Netto lasten wijkkijker 0 12.500 2.473 

 

In 2019 is door omstandigheden geen Wijkkijker verschenen. In 2020 is de Winterwijkkijker 

verschenen. De voor de overige edities begrote kosten zijn niet gerealiseerd.  

 

4.6.3 Activiteiten in de wijk 

Activiteiten in de wijk (incl. sponsoring) 

Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Rekening 

2020 

Activiteiten sociaal 4.208 7.100 1.395 

Project samenwerking met wijkbewoners 9.222 10.045 4.472 

(Projecten) Fysiek wijkbeheer 36 1.700 14 

  13.465 18.845 5.881 

 

Activiteiten sociaal 

Traditioneel worden door de wijkraad bijdragen verstrekt aan activiteiten van Denktank 

Breed, activiteitencentrum Ossewoud, Sport & spel, Koningsdag, Fruitsponsoring en lezingen 

georganiseerd door de Wijkraad. Vanwege COVID-19 hebben vele activiteiten in 2020 niet 

plaats kunnen vinden. 

 

Project samenwerking met wijkbewoners 

De wijkraad vindt het ondersteunen van bewonersinitiatieven belangrijk en had hiervoor, 

mede door de inzet van de bestemmingsreserve veel begroot. Maar het oppakken van een 

aantal thema’s kwam door COVID-19 op een laag pitje te staan. Alleen de aandacht voor de 

dag van de vrijwilliger op 7 december is wat ons betreft geslaagd.  

Aan de opgegeven vrijwilligers is een pakket van 1,5 meter overhandigd. In dat pakket zaten 

lekkernijen van ondernemers die in onze wijk actief zijn. 

De wijkraad zelf heeft in 2020 wel veel tijd besteed aan het proces van de nieuwe 

Subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Deze tijdsinzet heeft in 2020 nog niet tot extra 

uitgaven geleid. 
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Fysiek wijkbeheer 

Bij fysiek wijkbeheer wordt het reguliere onderhoud en vernieuwing bekostigd door de 

gemeente Apeldoorn. In 2020 zijn we als wijkraad onder andere betrokken geweest bij 

meerdere projecten rond het winkelcentrum ’t Fort, Tunnel Laan van Osseveld en park 

Woudhuis. 

 

Voor verdere informatie over activiteiten in de wijk wordt verwezen naar het Jaarverslag 

2020. 

 

4.7 Resultaat 

Voorgesteld wordt om het resultaat 2020 van € 11.811 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve.  

In de brief van de gemeente van 14 september 2020 is vastgesteld dat de jaarrekening 2019 

in goede orde is ontvangen. In deze brief wordt aangegeven dat de algemene reserve 

maximaal mag groeien tot het in dat jaar ontvangen subsidiebedrag. Hierdoor mag van het 

resultaat 2019 (€ 7.087) nog € 1.056 worden toegevoegd aan de algemene reserve en de 

resterende € 6.031 terug betaald moet worden aan de gemeente, dit bedrag is op de balans 

opgenomen als verplichting onder het kopje ‘Terug te betalen subsidie’. 
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5 Balans per 31 december 2020 

De Wijkraad heeft geen langlopende contracten of lopende geschillen en/of claims met 

externe partijen. Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn 

op de jaarrekening. 

 

ACTIVA         PASSIVA 

Omschrijving  
Ultimo 

2020 

Ultimo 

2019  
Omschrijving 

Ultimo 

2020 

Ultimo 

2019 

Vaste activa --- ---  Algemene Reserve 31.977 33.363 

Vlottende Activa --- ---  Bestemmingsreserves 34.601 20.348 

 

Liquide Middelen 78.752 60.745  Eigen vermogen 

 

66.578 

 

53.711 

 

Vorderingen op 

korte termijn 

 

1.320 

 

515 
 Voorzieningen -- -- 

Overlopende Activa 

 

 

 

5 

 

 

 

5  

 

Terug te betalen 

subsidie 2019 

Overlopende passiva 

 

 

6.031 

7.468 

 

 

7.087 

468 

Totalen 80.077 61.265  Totalen 80.077 61.265 

 

De volgende paragrafen geven een toelichting op de posten in de balans. 

 

5.1 Activa 

5.1.1 Liquide middelen 

Dit betreft de rekening courant en de spaarrekening bij de Rabobank. 

  31-12-2020 31-12-2019 

• Rabobank rekening-courant  26.763 8.761 

• Rabobank spaarrekening  51.989 51.984 
  78.752 60.745 

 

5.1.2 Vorderingen op korte termijn 

Dit betreft een nog te verrekenen bedrag aan declaratie en een nog te ontvangen bedrag 

voor een advertentie in de wijkkijker. 

5.1.3 Overlopende activa 

Dit betreft een rente vordering op de spaarrekening 
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5.2 Passiva 

5.2.1 Overlopende passiva 

Dit betreft een aantal facturen die op 31 december nog betaald moet worden.  

 

5.2.2 Eigen vermogen 

Dit betreft het vermogen van de Wijkraad per 31 december 2020 

 

Algemene reserve 

 

Stand per 31 december 2019 (volgens jaarrekening) € 33.363 

Stand per 31 december 2019 (na vaststelling gemeente) € 34.419 

Afroming algemene reserve 2020 € - 2.442 

Stand per 31 december 2020 €  31.977 

 

De algemene reserve is het deel van het eigen vermogen waarover de vereniging, rekening 

houdend met de statuten en subsidievoorwaarden van de gemeente Apeldoorn, vrijelijk kan 

beschikken. 

 

Op basis van de ‘Verordening dorps- en wijkraden 2009’ mag de algemene reserve de in dit 

jaar ontvangen subsidie niet overstijgen en zal in principe terugbetaald moeten worden.  

 

In de brief van de gemeente van 14 september 2020 is vastgesteld dat de jaarrekening 2019 

in goede orde is ontvangen. In deze brief wordt aangegeven dat de algemene reserve 

maximaal mag groeien tot het in dat jaar ontvangen subsidiebedrag. Hierdoor mag van het 

resultaat 2019 (€ 7.087) nog € 1.056 worden toegevoegd aan de algemene reserve en de 

resterende € 6.031 terug betaald moet worden aan de gemeente, dit bedrag is op de balans 

opgenomen als verplichting onder het kopje ‘Terug te betalen subsidie’. 

 

In 2020 is een bedrag van € 31.977 aan subsidie ontvangen. Op basis van de Verordening 

dorps- en wijkraden is de algemene reserve daarom per 31 december 2020 afgeroomd naar 

dit bedrag, dit bedrag is vooralsnog toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
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6 Verloop bestemmingsreserve “Samenwerking met wijkbewoners” 

Reeds een aantal jaren wil de wijkraad meer inzetten op het ondersteunen van (actieve) 

wijkbewoners, samenwerking zoeken met andere organisaties en zo nodig expertise inhuren 

voor ondersteuning bij vraagstukken voor jeugd en/of ouderen. 

Hiertoe is in 2016 een bestemmingsreserve opgezet die uiterlijk in 2020 besteed zou moeten 

worden. Vanwege COVID-19, het stopzetten van subsidie in het kader van de ‘Verordening 

dorps- en wijkraden 2009’ en de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie, is deze 

besteding van de bestemmingsreserve mede in overleg met de gemeente met minimaal 

twee jaar verlengd. 

 

Stand per 31 december 2019 € 20.348 

Afroming algemene reserve 2020 €  2.442 

Resultaat 2020 € 11.811 

Stand per 31 december 2020 €  34.601 

 

De bestemmingsreserves vormen het  deel van het eigen vermogen welke is afgezonderd, 

voor het daarvoor vastgestelde doel. 

 

Het besluit van de gemeenteraad dat zij een andere weg willen inslaan met 

burgerparticipatie hebben wij vanaf de eerste berichten positief kritisch bekeken.  

Wij hebben ons gerealiseerd dat er meerdere wegen naar Rome leiden, dus … 

 

Als wijkraad omarmen wij de gekozen weg en willen het echt een kans geven. Dat betekent 

dat we de komende 2 jaar o.a. met de gemeente Apeldoorn en Stimenz aan de slag gaan met 

burgerparticipatie nieuwe stijl. We gaan de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners om 

er achter te komen wat er speelt in de wijk, wat er goed gaat en wat verbetert kan worden. 

Dus handen uit de mouwen en initiatieven ontplooien die bijdragen tot de vitaliteit en 

leefbaarheid van onze wijk.  

 

Op basis van de nieuwe regeling is een 2-jarig plan van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis 

opgesteld. In dit plan hebben we een begroting opgenomen door de nog beschikbare gelden 

van de wijkraad Osseveld-Woudhuis te oormerken aan de daarin beschreven activiteiten. 

Hiervoor zal de bestemmingsreserve aangevuld worden met een deel uit de algemene 

reserve. 
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Bijlage Verslag kascontrole Wijkraad Osseveld-Woudhuis over 2020 

Penningmeester Durk Tuinier en Stephan Jansen 

Leden kascontrolecommissie: Johan te Winkel en Jan Wierenga 

De kascontrole 

Op 29 maart 2021 heeft de kascommissie kennis genomen van de jaarrekening 2020 en de 

volgende werkzaamheden verricht om tot een oordeel te kunnen komen: 

• We hebben vastgesteld dat de penningmeester een inzichtelijke administratie voert 

waarin de uitgaven en ontvangsten en de aanwezige banktegoeden duidelijk blijken. 

• De relatie tussen de administratie en de verantwoording in de jaarrekening van de baten 

en lasten en de balans hebben we vastgesteld. 

• De uitgaven hebben we per categorie zoals verantwoord in de staat van baten en lasten 

steekproefsgewijs gecontroleerd. Van alle gecontroleerde uitgaven was een 

onderbouwend document aanwezig. 

• De bestuursvergoedingen zijn conform de geldende regeling betaald en juist 

verantwoord in de jaarrekening. 

• De declaraties van het bestuur zijn voldoende onderbouwd en hebben we 

steekproefsgewijs gecontroleerd. 

• We hebben vastgesteld dat de verantwoorde banktegoeden overeenkomen met de 

jaaropgave van de Rabobank. 

Conclusie kascommissie 

Op basis van onze controlewerkzaamheden stellen we de ledenvergadering voor om de 

jaarrekening 2020 goed te keuren en om het bestuur decharge te verlenen over het in 2020 

gevoerde beleid. 

 

Apeldoorn, 29 maart 2021  

  

Johan te Winkel Jan Wierenga 
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Aandachtspunten kascommissie 

 

Met de voorzitter en nieuw aangetreden penningmeester hebben we de volgende 

aandachtspunten besproken: 

 

Door bestuurlijke wisselingen is 2020 een lastig jaar geweest en hebben op verschillende 

tijdstippen drie personen zich beziggehouden met de financiële administratie en 

jaarrekening. Door een vrij ingewikkeld boekhoudpakket en hoge tijdsdruk werd het 

noodzakelijk een deel van de administratie in Excel te administreren. Ondanks deze lastige 

situatie is er door grote inzet van deze drie mensen toch zorg gedragen voor een inzichtelijke 

administratie en jaarrekening 2020. Afgesproken is dat de financiële  administratie 2021 

gevoerd zal worden in een daarvoor geschikt (eenvoudig) boekhoudpakket. 

 

Op basis van de jaarrekening 2019 zou de Bestemmingsreserve van € 20.348 uiterlijk in 2020 

besteed dienen te worden. (Mede) door Covid-19 is dat niet haalbaar gebleken.  

De subsidieregeling Gebiedsparticipatie van de gemeente Apeldoorn en de “Beschikking 

subsidieverlening 2020” lijken voldoende mogelijkheid te geven om in overleg met het team 

stadsdeelmanagement deze reserve in de komende twee jaar aan te wenden. Met een 

ambtenaar van de gemeente Apeldoorn en Stimenz is daarover overleg. Op basis daarvan is 

de kascommissie van oordeel dat de Bestemmingsreserve in de jaarrekening 2020 intact kan 

blijven en dat ook het batig saldo daaraan kan worden toegevoegd. 

 


