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1. JAARVERSLAG 2015. 

 1.1 Inleiding. 
In oktober 2011 heeft het toenmalige bestuur voor het eerst gesproken over een 
discussiestuk beleidsontwikkeling Parkpaviljoen 2011 – 2021? Aanleiding was de 
situatie waarin Stichting Parkpaviljoen dreigde te geraken door afbouw van de gemeentelijke 
subsidie. Niets doen en doorgaan op de oude voet zou leiden tot een faillissement op termijn. 
Sindsdien is er gewerkt aan een opstelling waarbij het mogelijk moet zijn om het 
Parkpaviljoen niet voor de Waalwijkse gemeenschap verloren te laten gaan. Bestuur is hard 
aan het werk gegaan om het imago te verbeteren van het Parkpaviljoen: in het buurthuis 
werden plafonds vervangen, muren opgeknapt en meubilair vernieuwd. Met een modern logo 
kreeg de omslag ook een ander gezicht en er werd met behulp van een eigen 
activiteitencommissie gewerkt aan een aantrekkelijker programma. 
Bestuur gaf daarmee een eerste aanzet maar dit bleek onvoldoende.    
 
Ambities bestuur. 

Om te komen tot een plan van aanpak is Stichting Parkpaviljoen lid geworden van ‘t Heft, een 
instelling die belangen behartigt van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. ’t Heft werkt 
samen met Zet ( Brabants Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling) en heeft een 
bijdrage geleverd aan het vastleggen van de ambities van Stichting Parkpaviljoen door het 
organiseren van een visiedag in maart 2015 wat werd opgenomen in een rapport ‘Verslag 
visiedag Parkpaviljoen d.d. 31 maart 2015’. Het rapport is een uitgewerkt plan van aanpak 
met visie, prioritering, en taakverdeling in stappen met zicht op haalbaarheid van de ambities.  
Als speerpunten/prioriteiten werden vastgesteld: Vergroten bestuur; verbetering 
PR/communicatie/imago; binnen en buiten een meer toekomstbestendig gebouw met terras, 
aanbod vergroten/(nieuwe) activiteiten voor (nieuwe) doelgroepen; vrijwilligersbeleid; omgaan 
met moeilijke doelgroepen. 
In aanloop naar de visiedag werd contact gezocht met de wijkwerker van ContourdeTwern in 
Waalwijk-Noord en gevraagd om ondersteuning. Aan de visiedag werd door de wijkwerker 
deelgenomen en aansluitend werden samen met de wijkwerker profielschetsen voor nieuwe 
bestuursleden gemaakt. 
In diezelfde periode was er ook contact met de senior beleidsmedewerker maatschappelijke 
ontwikkeling van gemeente. Gesprekken werden gevoerd over een marktconforme huurprijs 
die gemeente vraagt voor het Parkpaviljoen en over een meerjarensubsidie voor het 
Parkpaviljoen. Gemeente heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor beleidslijnen inzake 
ontmoetingsruimten welke in juli 2015 met algemene stemmen in de gemeenteraad is 
aangenomen. Gemeente geeft daarbij aan dat zij de ontmoetingsruimten/buurthuizen open 
willen houden met nieuw geformuleerde normen en dat wil doen met minder professionals 
maar meer met vrijwilligers. Bestuur Stichting Parkpaviljoen wil zich hieraan conformeren en 
inspanningen leveren om tot het gewenste resultaat te komen. 
Helaas komt in mei 2015 een tegenslag voor bestuur en zijn vrijwilligers. Met de doelgroep 
’vrije inloop’ doet zich een incident voor waarbij bestuur in overleg met alle vrijwilligers zich 
ernstig beraad over voortzetting. Uiteindelijk wordt besloten om de vrije inloop terug te 
brengen tot 3 middagen; tijdens de vrije inloop zal voorlopig geen alcohol meer worden 
aangeboden. Dit heeft als gevolg dat door terugloop van omzet de exploitatie sterk onder 
druk komt te staan. Bestuur is echter vastbesloten om vanuit deze moeilijke situatie te 
proberen om bestaansrecht voor Parkpaviljoen op te eisen en wil dit tegelijkertijd doen met 
veel aandacht voor een beter imago voor het Parkpaviljoen. Bestuur gaat op zoek naar een 
transformatie van een ouderensociëteit naar een eigentijds gemeenschapshuis. Overal om 
ons heen wordt in de huidige veranderende tijd gezocht naar mogelijkheden om het 
gemeenschapshuis succesvol te exploiteren en te besturen. De rol van de overheid verandert 
en de samenleving is nu meer aan zet en daarom is de plek die het ‘oude buurthuis’ in gaat 
nemen anders geworden.  
Wat zijn de nieuwe kansen en hoe grijpen wij die? Bestuur gaat hiernaar op zoek.     
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1.2 Vrijwilligers.                                                                                               
Stichting Parkpaviljoen wordt gedragen door een groep toegewijde vrijwilligers. Gastvrouwen 
en gastheren, een klussendienst voor in en om het gebouw, biljartverzorgers en vrijwilligers 
die de activiteiten voor hun rekening nemen, mensen voor de Public Relations en het regelen 
van de bestuursaangelegenheden, zij samen vormen een flinke groep vrijwilligers die 
belangeloos taken voor hun rekening nemen. Deze mensen zijn onmisbaar om een 
gemeenschapshuis te laten draaien. Bestuur is erg tevreden over de samenwerking met 
elkaar.  
De PR-commissie is voortdurend op zoek naar vrijwilligers en doet dit via onze eigen website 
(www.parkpaviljoenwaalwijk.nl , facebook, Vrijwilligerspunt Waalwijk en artikelen in de 
plaatselijke kranten. Uitbreiding van het team zal noodzakelijk zijn en blijft daarom een 
belangrijk punt van aandacht om te voorkomen dat de organisatie te kwetsbaar wordt. Wij 
werken alleen maar met vrijwilligers die hier overigens geen vergoeding voor ontvangen.   
 
1.3 Vakbekwaamheid en opleidingen. 
Stichting Parkpaviljoen hanteert de regels dat alle gastvrouwen en gastheren zowel de 
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) als Bedrijfshulpverlening (BHV) met EHBO 
volgen alvorens zij zelfstandig als gastvrouw/gastheer mogen optreden. De vaardigheid in 
bedrijfshulpverlening wordt via de verplichte jaarlijkse herhalingscursus voor al onze 
gastvrouwen/gastheren zeker gesteld. Hiervoor wordt het bedrijf Training- en Advies Bureau 
Arnold de Graauw uit Waspik ingehuurd. Naast de brandpreventie en -bestrijding is er 
aandacht voor eerste hulp, waaraan naast reanimatie als vast onderdeel, elk jaar nieuwe 
onderwerpen worden toegevoegd. Het Parkpaviljoen beschikt naast de noodzakelijke EHBO-
voorzieningen over een defibrillator (AED) waarvoor ook instructie wordt gegeven. 
Eind 2015 is er geld gereserveerd om ook in 2016 nieuwe vrijwilligers op te leiden tot 
gastvrouw/gastheer met de benodigde vaardigheden. 
 
1.4 Beheer.  
Het beheer van het Parkpaviljoen is tijdelijk door een aantal bestuursleden uitgevoerd. Per 1 
april 2016 is er een nieuwe beheerster gevonden in de persoon van Sylvia Euwen. Wij hopen 
in haar een goede beheerster gevonden te hebben die ons gebouw gaat beheren, zorgt voor 
begeleiding van onze vrijwilligers en onze gasten een omgeving kan bieden waar zij zich 
‘thuis’ voelen.    
 
1.5 Bestuur. 
Het heeft enige tijd en inspanning gekost om te komen tot een gewenst aantal bestuursleden 
voor het Parkpaviljoen. Op het moment van het samenstellen van dit jaarverslag, april 2016, 
kunnen wij melden dat het gelukt is een bestuur te vormen van 5 personen dat met nieuw 
elan gaat werken aan de plannen voor de komende jaren. Bestuur is gestart met een 
herverdeling van de taken per bestuurslid. 
 
 

 
 
 

http://www.parkpaviljoenwaalwijk.nl/
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2. MASTERPLAN 2016. 

 
     2.1 Plannen voor 2016. 
 Eind 2015 start bestuur met een werkgroep die een masterplan gaat maken waarin de 

doelen voor de toekomst worden aangegeven. In grote lijnen wordt een aantal kaders 
aangegeven waarbinnen een masterplan voor de toekomst moet ontstaan. 
Uitgangspunten daarbij zijn het verslag visiedag Parkpaviljoen d.d. 31-3-2015, 
beleidsnota ontmoetingsvoorzieningen gemeente Waalwijk 2015 d.d. juli 2015 en uitgave 
van ’t Heft 22-10-2015: Buurtgeluiden, gemeenschapshuizen over hun toekomst. 

Allereerst worden aandachtspunten (in willekeurige volgorde) opgesomd waarvoor 
een oplossing en/of hulp nodig is / dan volgt een opsomming van de bestaande 
vaste activiteiten waarvoor met redelijke zekerheid gezegd kan worden wat dit 
aan omzet/huur zal opleveren voor 2016 met daaraan gekoppeld de begroting 
van 2016 met mogelijke alternatieven/ vervolgens volgt een opsomming van 
lopende contacten waarin wij directe kansen zien voor verhoging inkomsten met 
nieuwe activiteiten die omzet/huur in 2016 kunnen geven met doorloop in de 
komende jaren: bij deze contacten gaan wij ook op zoek om hieruit 
vrijwilligerspotentieel te halen, al is het alleen al voor ondersteuning van de 
nieuwe activiteit / er is een lijst gemaakt met nog uit te werken/aan te pakken 
activiteiten en kansen om verdere exploitatiedekking te krijgen; dit vormt een lijst 
met een opsomming van ideeën om uit te putten / als laatste is opgenomen een 
lijst met verbeterpunten rondom gebouw. 
Met deze eerste aanzet voor een masterplan zijn wij op bezoek geweest bij de 
wethouder maatschappelijk ontwikkeling; dit heeft geresulteerd in een toezegging 
voor subsidie voor de jaren 2016 en 2017. Daarmee is er een garantiestelling 
voor 2 jaar en kan bestuur aan de slag om in die 2 jaar voor het Parkpaviljoen een 
sluitende exploitatie te gaan realiseren.                                                  
Er is inmiddels een nieuwe commissie gevormd van een 3-tal bestuursleden om het 
Masterplan definitieve vorm te gaan geven. Als eerste zullen zij een advies maken voor 
keuze voor doelstelling/visie/mission statement en een voorstel voor een wijziging van 
statuten. Voor de notariskosten is een reservering gemaakt. 
    

 
 
 
 

2.2 Verbinding/samenwerking met derden. 

Keuze is gemaakt voor het zelfstandig voortbestaan van Stichting Parkpaviljoen Waalwijk  
waarbij het vrijwillige bestuur de baas blijft van het huis maar waarbij agogische 
begeleiding die een welzijnsinstelling aan het vrijwillige bestuur kan bieden kan leiden tot 
een duurzame samenwerking tussen betrouwbare partners. Het welzijnswerk kan 
dienstverlenend en ondersteunend mede uitvoering geven aan het beleid. Het initiëren, 
ontwikkelen en/of begeleiden van nieuwe activiteiten voor bestaande en nieuwe 
doelgroepen kan een taak van het welzijnswerk zijn.  
Samenwerking met de wijkwerker van Waalwijk-Noord van ContourdeTwern biedt 
bestuur de noodzakelijke professionele ondersteuning.    
Met onze stakeholders blijven wij nauw contact houden om ook met hen samen te 
werken aan de doelstellingen van het (nieuwe) beleid. 
Om tot een zorgvuldige afweging en opzet voor het overleg te komen blijft Stichting 
Parkpaviljoen lid van ’t Heft, een platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen 
in Noord-Brabant. Via hen willen wij op snelle en efficiënte wijze op de hoogte blijven van 
belangrijke ontwikkelingen, bruikbare tips en voordelen, nieuwe producten en diensten 
alsmede voorbeelden krijgen van gemeenschapshuizen die interessant en zinvol voor 
ons kunnen zijn.  
Nieuwe samenwerking werd gevonden na een gesprek met oud-burgemeester Rob van 
Schaik. Hij bracht de Stichting Wandelpark Waalwijk en Stichting Parkpaviljoen aan tafel 
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en besprak met hen het gezamenlijk belang in de mooie omgeving waarin zij gevestigd 
zijn en betoogde dat samenwerking de belangen zou verstevigen. Wat later werd contact 
opgenomen met Stichting Wijk Overleg Platform (WOP) Centrum/Besoyen en dit leidde 
tot een eerste gezamenlijk initiatief. Onder het motto ontmoeten, netwerken en verbinden 
werden buurtbewoners en betrokkenen uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in 
het Parkpaviljoen om samen het nieuwe jaar te starten (9 januari). Dit werd een succes, 
maar liefst 70 belangstellenden bezochten deze bijeenkomst.  
WOP en Stichting Wandelpark huren de vergaderruimte in het Parkpaviljoen voor hun 
vergaderingen en in mei wordt weer een wandelparkfestijn georganiseerd waarbij wordt 
samengewerkt om dit festijn tot een succes te maken.   
 
 
 

 
 

 2.3 Toetsing van de dienstverlening aan onze gasten. 

Het bestuur wil met een nieuw beleid ook nieuwe wensen naar voren laten komen, die 
niet alleen onze bestaande cliënten zullen bevallen, maar die ook nieuwe blijvende 
bezoekers kunnen opleveren. Nieuwe diensten en partijen binnen halen die aansluiten op 
de vernieuwde doelstellingen vormen een uitdaging voor een gemeenschapshuis 
gelegen in een schitterende omgeving. Nieuwe initiatieven op het terrein van 
dienstverlening voor onze doelgroep en voor nieuwe doelgroepen zullen wij actief gaan 
zoeken.  
Er is voldoende ruimte om openingstijden te verruimen indien er aanbod voor is. 
 

 2.4  Opleidingen. 
Een goed opgeleid team van vrijwilligers wordt door bestuur als vereiste beschouwd 
maar is ook altijd een blijvende zorg; het is moeilijk om geschikte mensen voor dit werk te 
werven die bereid zijn om hun vrije tijd belangeloos beschikbaar te stellen.  
Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor een aanbod van voor de diverse functies zinvolle 
opleidingen en we ondersteunen onze vrijwilligers bij het volgen daarvan. Voor onze 
gastvrouwen en gastheren stellen wij eisen aan opleiding als bedrijfshulpverlener, EHBO-
cursus, gebruik defibrillator en IVA (instructie verantwoord alcoholgebruik). Daarvoor 
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verzorgen wij jaarlijks ook herhaling cursusavonden. 
Onze vergaderruimte blijkt uitermate geschikt voor opleiding en daarom wordt deze 
ruimte met regelmaat verhuurd aan instanties die ruimte zoeken om een opleiding te 
verzorgen. Verhuur aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties kan 
tegen aantrekkelijke voorwaarden. Andere huurders betalen een meer commercieel tarief 
welke echter zeker ook concurrerend is. 
 

 
 

  
2.5 Arbeidsomstandigheden en sfeer. 

 In 2013 is het oude meubilair vervangen door nieuw eigentijds meubilair. In 2015 is 
Parkzaal 2 nog meer geschikt gemaakt als vergaderruimte (conferentieruimte) met de 
mogelijkheid voor snelle ombouw voor andere activiteiten. 
Aanpassingen aan het terras staan in een verbeterplan van de accommodatie op het 
programma.  
Aantrekkelijkheid van Parkpaviljoen en verbetering van gebruiksmogelijkheden biedt 
meer mogelijkheden voor de toekomst.  
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3. FINANCIEEL VERSLAG 2015. 
 
3.1 Balansen. 

Als bijlage 1 is bijgevoegd staat van baten en lasten over 2014 en 2015  en 
begrotingen 2015 en 2016 met daarbij de balansen per 31-12-2014 en 31-12-2015. 
 

 3.1.1 Activa. 
Vaste activa. 
De vaste activa/investeringen sluiten aan bij de fiscale regels voor activering. Daartoe wordt in 
de gepresenteerde cijfers sinds eind 2008 een vierdeling gemaakt in onroerende en in 
roerende goederen met een aanschafwaarde van meer dan € 450,00 en een tweede groep 
goederen met een aanschafwaarde van minder dan € 450,00, eveneens gesplitst in 
onroerende en in roerende goederen. Activa met waarde onder € 450,00 worden direct in het 
jaar van aanschaf volledig afgeschreven. De goederen met een aanschafwaarde van € 450,00 
of meer worden geactiveerd en afgeschreven, maar omdat wij niet de eigenaar van het 
gebouw zijn, is besloten alle onroerende goederen die naar hun aard onmiddellijk na het 
aanbrengen overgaan in handen van de eigenaar, weliswaar in de balans op te nemen, maar 
snel af te schrijven naar boekwaarde nul.  
Eind 2015 zijn de voorzieningen afschrijving de waarde van de resterende boekwaarde  
(€ 9.533,08); hierdoor drukken de afschrijvingen niet op de jaarlijkse exploitatie. 
Liquide middelen.  
Liquide middelen kas en rekening-courant bank worden zo laag mogelijk gehouden.  
Niet direct noodzakelijke liquide middelen staan op een direct opvraagbare spaarrekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Passiva. 
Reserves en voorzieningen. 
Afgelopen jaren is het positieve exploitatiesaldo naar Voorziening groot onderhoud gegaan. 
Inmiddels is het bedrag voor voorzieningen teruggelopen per einde 2015 naar € 10.000 en zijn 
deze voorbestemd voor aanpassingen aan de accommodatie in 2016. Helaas kan voor 2015 
geen toevoeging aan de voorziening worden gedaan gezien de negatieve exploitatie in 2015.  

De algemene reserve bedraagt op 31-12-2015 € 1.228,49 en blijft minimaal. Het kan zeker niet 
dienen als weerstandsvermogen in het geval van calamiteiten. In de toekomst zal daarom 
moeten worden bewerkstelligd dat een hogere algemene reserve ontstaat waarmee minimaal 
de vaste jaarlasten kunnen worden gedekt. 

  
3.2 Baten en Lasten. 
Omzet en bruto marge. 
Omzet is in 2015 aanmerkelijk teruggelopen mede als gevolg van ons beleid op gebied van 
verantwoord alcohol schenken welke in de maand mei is doorgevoerd (alcoholvrije inloop).   
Opbrengst uit verhuur zalen is toegenomen.  
Kosten versus bruto marge. 
De huur werd in 2015 door gemeente teruggebracht naar een markconforme huurprijs. Mede 
hierdoor en door kritische benadering van onze kostenposten is het gelukt de exploitatie 
beheersbaar te houden en af te sluiten in 2015 met een klein negatief resultaat.   
 
 
Bijlage: Staat van baten en lasten en balans.   
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4. Begroting 2016. 
 
De begroting voor 2016 laat een verlies zien aan het einde van het jaar. Het in mei 2015 
ingezette beleid van alcoholvrije inloop zal ook in 2016 gevolgen hebben voor de omzet. Wij 
gaan er van uit dat wij de omzet de komende jaren weer kunnen verbeteren door aantrekken 
van nieuwe activiteiten. Opgenomen is ook de terug te ontvangen energiebelasting over 
2015 (± € 750) vanwege onze ANBI-status. 
Gemeente heeft voor 2016 de subsidie vastgesteld op € 14.350,00. Van belang voor de  
begrotingen voor de komende jaren is de toezegging dat college voornemens is het 
Parkpaviljoen voor meerdere jaren subsidie te verlenen waardoor ook voor 2017 gerekend 
kan worden op subsidie. Voor 2016 is er de garantie dat het mogelijke exploitatieverlies tot 
maximaal € 7.527 wordt gedekt. Hiermee is de wens van bestuur om continuïteit in het 
voortbestaan van het Parkpaviljoen te verwezenlijken haalbaar. 
 
 

 
 
 


