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1. JAARVERSLAG 2016.
1.1.
Inleiding.
In juli 2015 werd door de voltallige gemeenteraad de beleidsnota ontmoetingsvoorzieningen
gemeente Waalwijk (‘Ontmoeten doe je samen’) aangenomen waarin werd opgenomen dat
laagdrempelige ontmoetings- en dienstenvoorzieningen in de wijk van grote waarde zijn omdat
zij preventief werken om duurdere zorg en overlast te voorkomen.
Het bestuur van Stichting Parkpaviljoen heeft toen de handschoen opgenomen en heeft bij de
voormalige ouderensociëteit (sinds 1956 = 60 jaar) het roer omgegooid en is gaan bouwen aan
een eigentijdse ontmoetingsvoorziening.
De ouderensociëteit en het buurthuis van weleer is allang niet meer het traditionele
gemeenschapshuis maar moet een ontmoetingsruimte worden waar bewoners het zelf doen,
waar nieuwe plekken ontstaan die niet éénvormig zijn maar met innovatieve mengvormen van
uiteenlopende functies. Met gewijzigd beleid moet aan belangstellende inwoners een plek
geboden worden om zelf iets te organiseren waardoor de ontmoetingsruimte gestalte wordt
gegeven (voorbeelden in willekeurige volgorde: politiek die vergaderruimte zoekt, taalgroep,
kidsclub, naai- breiatelier, hobbyclub, dagbesteding zorgbehoevenden, wij(k)dienst, kaartclub,
biljartclub, wijkverenigingen, Samen Top etc.). Als bestuur lopen wij tegen dingen aan,
struikelen we en zullen we weer moeten opstaan. Wij zullen nog beter moeten begrijpen hoe de
praktijk werkt en dat los laten op de buurt/wijk (ook de welzijnsorganisatie en gemeente
worstelen daar mee: zie het project ‘Als gewoon niet van zelf gaat’).
Met het begin 2016 gemaakte Masterplan proberen wij bovenstaande te verwezenlijken.
Masterplan is een dynamisch werkplan waarin bestuur steeds de nieuwe doelstellingen
vastlegt.
1.2 Vrijwilligers.
Stichting Parkpaviljoen wordt gedragen door een groep toegewijde vrijwilligers waarvoor wij
voortdurend op zoek zijn naar uitbreiding.
De PR-commissie zoekt momenteel naar aanvulling voor onze gastvrouwen/gastheren en doet
dit via onze eigen website (www.parkpaviljoenwaalwijk.nl , facebook, Vrijwilligerspunt
Waalwijk en artikelen in de plaatselijke kranten.
Wij werken alleen maar met vrijwilligers die hier overigens geen vergoeding voor ontvangen;
vrijwilligers kunnen een keuze maken voor een bepaalde taak (voorbeeld: gastvrouw/gastheer
voor terrasbediening).
1.3 Vakbekwaamheid en opleidingen.
Stichting Parkpaviljoen hanteert de regel 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 vaardigheden in
bedrijfshulpverlening worden 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 EHBOvoorzieningen over een defibrillator (AED) waarvoor ook instructie wordt gegeven.
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Om de wijkfunctie gestalte te geven is in overleg met gemeente de defibrilator aan de
buitenkant van het Parkpaviljoen opgehangen waardoor deze ook bereikbaar is buiten de
openingstijden van het Parkpaviljoen.
1.4 Beheer.
Sinds 1 april 2016 is de beheerster Sylvia Euwen. De beheerster beheert het Parkpaviljoen
middels zorg voor de schoonmaak, de inkoop, begeleiding bij de planning voor onze
vrijwilligers en verhuur van de zalen. Zij zorgt er voor dat onze gasten een omgeving vinden
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. Sinds enige tijd is een bestuur samengesteld van 7 personen dat
werkt aan de plannen voor de komende jaren.

WERK IN UITVOERING TIJDENS NL-DOET.
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2. MASTERPLAN / ACTIVITEITEN.
2.1 Met Masterplan nieuwe koers uitstippelen (in samenwerking met
partnerorganisaties).
Stichting Parkpaviljoen wil een (grotere) rol blijven spelen in het sociale en maatschappelijke
leven in Waalwijk conform de beleidsnota ontmoetingsvoorzieningen gemeente Waalwijk
‘Ontmoeten doe je samen’ dat in juli 2015 door de voltallige gemeenteraad is aangenomen.
Met deze insteek werd het jaar 2016 gestart in het inmiddels 60 jaar oude gebouw dat in 1956
door gemeente is gebouwd in de nabijheid van het wandelpark en dat wordt gehuurd door
Stichting Parkpaviljoen.
Het begin 2016 nieuw gevormde bestuur heeft een Masterplan gemaakt en heeft in overleg met
gemeente besloten het roer om te gooien in het gebouw dat zij willen exploiteren. Daartoe wil
het bestuur het gebouw en terras een meer eigentijds interieur en uitstraling geven.
Er is in 2016 een nieuwe doelstelling geformuleerd gebaseerd op het organiseren van diensten
en activiteiten voor inwoners, gericht op ontmoeting, versterken eigen kracht en onderlinge hulp
en ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn ‘Thuis met dementie’ waarbij mensen met de ziekte
dementie en hun mantelzorgers met regelmaat activiteiten hebben in en rondom het
Parkpaviljoen; Stichting Senioren Waalwijk die gestart is met het met regelmaat organiseren
van een mantelzorgcafé in het Parkpaviljoen bedoeld om mantelzorgers de aandacht te geven
die zij verdienen.
Bestuur staat open voor het ontvangen van nieuwe groepen/initiatieven. Beide zalen, Parkzaal
1 en Parkzaal 2, worden door de Stichting zelf gebruikt maar daarnaast is er voldoende ruimte
om die zalen te verhuren.
Parkpaviljoen beschikt over een groot terras dat uitnodigt voor het organiseren van activiteiten
buiten mede omdat het gelegen is in een schitterende rustige groene omgeving tegenover de
openbare boulesbanen en aan de prachtige beukenlaan die vanaf de Grotestraat leidt naar het
mooie wandelpark. In 2016 is met gehuurd materiaal gedurende de zomerperiode het terras in
gebruik genomen. In 2017 wil bestuur dit initiatief meer gestalte gaan geven en het volledige
terras gaan vernieuwen. Door contacten met de Stichting Nature for live heeft de stichting de
beschikking gekregen over een aantal terrasplanten van de Hortus Amsterdam; deze planten
zijn in de winterperiode ondergebracht in een winterkas.
Voor opslag is in het Parkpaviljoen geen ruimte en daarom is met inzet van de eigen
vrijwilligers een berging aan de achterzijde van het Parkpaviljoen geplaatst. Daarmee is voor
de toekomst ruimte gemaakt voor opslag van terrasmeubilair en plantenbakken.
Stichting Parkpaviljoen wordt gedragen door een groep vrijwilligers die probeert het
Parkpaviljoen toekomstbestendigheid te geven waarbij men open staat voor samenwerking met
andere partijen om het doel van de Stichting vorm te geven op de vraagstukken van deze tijd.
Het Parkpaviljoen krijgt voor de begeleiding en vorming van de vrijwilligers ondersteuning van
de wijkwerker van ContourdeTwern. Het bestuur ervaart dat het moeilijk is om vrijwilligers te
binden en om de druk op hen te verminderen is in 2016 Parkzaal 2 omgebouwd voor
zelfstandig gebruik. Vaste gebruikers kunnen de zaal huren en deze geheel zelfstandig
beheren zonder dat daarvoor vrijwilligers van het Parkpaviljoen nodig zijn.
In 2016 is gestart met een nieuwe beheerster die voor het uitoefenen van die functie diverse
cursussen heeft gedaan.
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Het prachtige gebouw gelijkend op een knus landhuisje en opgetrokken uit grote natuurstenen
(flag-stones uit Limburg) wil een gastvrij en gezellig ontmoetingscentrum zijn in het centrum
van de stad waar iedereen zich thuis voelt en waar de inzet van de vele vrijwilligers dit mogelijk
maakt. Parkpaviljoen wil een vooraanstaande rol claimen in het Waalwijkse op sociaal en
cultureel welzijnsgebied (laagdrempelig) met een perfecte uitstraling naar de gemeenschap van
Waalwijk.
De veranderende samenleving om ons heen vraagt om nieuwe doelstellingen en daarom wil
bestuur vastberaden en zelfverzekerd met overtuiging handelen om de nieuwe plannen te
realiseren. In overleg met collega’s met dezelfde soort doelstellingen en conform de door
gemeenteraad in 2015 opnieuw vastgestelde doelstellingen voor de ontmoetingsruimten gaan
wij de dialoog aan om een bijdrage te leveren aan het welzijn van gemeente en haar inwoners.
2.2 Visie, Missie en Doelstelling.
Eind 2016 heeft bestuur opnieuw visie, missie en doelstelling vastgelegd. Vervolgens zijn bij de
notaris de statuten aangepast.
Visie
Stichting Parkpaviljoen zet zich in voor de inwoners van de gemeente Waalwijk.
De stichting richt zich op sociale cohesie: Vrije tijdsbesteding, cultuur, educatie, ontmoeting,
eigen kracht zijn de trefwoorden van waaruit wordt gehandeld.
Stichting Parkpaviljoen ondersteunt en organiseert mede activiteiten die passen in deze visie.
De stichting werkt in principe met vrijwilligers en werkt samen met organisaties die in deze visie
passen en die delen.
Missie
Stichting Parkpaviljoen zal zeven dagen per week haar accommodatie beschikbaar stellen aan
relevante initiatieven, en deze initiatieven ondersteunen en stimuleren. Het aanbod moet in
eerste instantie een meerwaarde bieden voor de buurt, haar directe omgeving en voor
Waalwijk.
De stichting wil haar accommodatie neer zetten als een ‘Wij(k)dienstencentrum’ (conform de
door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota ontmoetingsvoorzieningen gemeente
Waalwijk 2015).
De stichting zal de mogelijkheden van de nabij gelegen openbare boulesbanen en het
Wandelpark bij haar plannen en activiteiten betrekken; stichting onderkent de potentie van
deze buurtvoorzieningen.
Doelstelling
Het doel van de stichting is, vanuit de opgestelde visie en missie, beheren, exploiteren en
vernieuwen van een ontmoetingscentrum/wij(k)dienstencentrum en om daar voldoende
middelen voor te verwerven.
Naast de inzet van vrijwilligers moet het ontmoetings- en dienstencentrum zo veel als mogelijk
zelfvoorzienend zijn en duurzaam worden beheerd.
De activiteiten kunnen/zullen er mede toe bijdragen dat meer inwoners langer zelfstandig
kunnen blijven wonen en dat meer (kwetsbare) inwoners mee blijven doen in de samenleving.
De activiteiten sluiten aan op de vraag van inwoners.
De doelen worden verder geconcretiseerd en voortdurend geactualiseerd in een zogenoemd
dynamisch “masterplan”.
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2.3 Methodieken.
Bestuur heeft de methodieken benoemd waarvan de uitwerking zich gaat richten op 2
werkvelden (de kwetsbare en de niet kwetsbare burgers) waarbij een evenwicht wordt gezocht
tussen die beide velden. Het Parkpaviljoen wil letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan de
inwoners van de gemeente Waalwijk voor laagdrempelige ontmoetings- en
dienstenvoorzieningen die zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden gedraaid door en voor de
inwoners.
- 1. Openstelling Parkpaviljoen.
Doelstelling is dat ontmoetingscentrum mogelijkheid van openstellinguren nastreeft
gedurende alle dagen van de week van maandag tot en met zondag dagelijks vanaf 9.00 uur
(tot uiterlijk 24.00 uur).
- 2. Trainen en aantrekken vrijwilligers.
Streven is dat nieuwe initiatieven door initiatiefnemers worden uitgevoerd en
gedragen. Ondersteuning wordt door Parkpaviljoen gegeven voor zover mogelijk is; met name
voor de barfunctie zijn gastvrouwen en gastheren nodig waarvan wij vinden dat die een
bepaalde opleiding moeten hebben (IVA, Bedrijfshulpverlener).
Gemaakte opmerkingen daarbij zijn:
- Evenwichtige samenstelling groep (niet teveel vrijwilligers met kwetsbare achtergrond).
- Gerichte wervingsactie; denk aan gericht zoeken naar vrijwilligers gekoppeld aan een
bepaalde activiteit (bv. terrasdiensten).
- Ondersteuning door wijkwerker voor opleiding/begeleiding van de groep
gastvrouwen/gastheren.
- 3. Samenwerken met en aantrekken van organisaties en stakeholders.
- Het verdient aanbeveling om te gaan werken met een jaarkalender waarbij tijdig alle
activiteiten voor het hele jaar worden vastgesteld. Op de kalender ook de activiteiten van onze
stakeholders/huurders plaatsen.
- Wie zijn onze stakeholders? Wat verwachten wij van elkaar? Samenwerking op
gebieden als jaarkalender, gezamenlijke activiteiten, Postbus, PR, ‘praatgroep’ e.d.
Gesprekken aangaan met stakeholders en bovenstaande afspreken/uitpraten/ vastleggen. In
ieder geval met Stichting Wandelpark, Stichting WOP en Stichting Nature For Live. Nieuwe
gesprekken aangaan zoals met Puur Langstraat, buurtsportcoach, JOGG regisseur e.d.
- Gemeente stelde al vast ‘Het gaat niet van zelf’! Samenwerken met ContourdeTwern
om activiteiten te borgen (Taalgroep/Kidsclub/Wij(k)dienst) en nieuwe activiteiten voor de buurt
en/of de kwetsbare burgers ontplooien.
Er zijn de volgende speerpunten vastgesteld:
a. Wij(k)dienst.
Opzet van een Wij(k)dienst in het Parkpaviljoen. In november 2016 is ContourdeTwern gestart
met een wij(k)dienst in het Parkpaviljoen op donderdagmiddag. Er heeft inmiddels een
evaluatie plaats gevonden waarin is besloten dat er een (her)start komt gelijktijdig voor alle
Wij(k)diensten → Publiciteitsacties.
Daaraan gekoppeld is er gesproken over een buurtkamer.
b. Taalgroep/Kidsclub.
Hoe kunnen wij de initiatieven Taalgroep en Kidsclub voldoende ‘body’ geven zodat zij
zelfstandig kunnen blijven draaien? Taalgroep draait inmiddels goed op donderdagmorgen met
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een groeiend aantal deelnemers en is een vaste waarde geworden die ook betrokken worden
bij activiteiten van het Parkpaviljoen (Parkfestijn).
Voor kidsclub ontbreekt het nog aan voldoende vrijwilligers.
c. RIBW/Prisma/Maks.
Gesprek met RIBW/Prisma/Buro Maks om samen te kijken wat Parkpaviljoen hen kan bieden.
Diverse gesprekken gehad met RIBW maar heeft tot niets geleid! Niet duidelijk is waarom het
niet lukt; het betalen van huur lijkt voor hen een probleem.
d. Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) Waalwijk.
Werkgroep Thuis met dementie heeft naast vaste activiteiten op 1 e en 3e dinsdag in de maand
iedere dinsdagmorgen vrije inloop open gesteld voor mensen met de ziekte dementie en hun
mantelzorgers.
e. Samen Top.
SamenTop (huidige locatie in de Bolder Waspik) die kleinschalige dagbesteding voor mensen
met een beperking ondersteunen. Zij hebben de wens uitgesproken ook op andere locaties te
willen starten. Gesprek met hen is geweest; indien er een sociaal ondernemer gevonden kan
worden die dit in het Parkpaviljoen wil starten kan ondersteuning voor die ondernemer
verkregen worden van SamenTop Waspik.
In 2017 willen wij de faciliteiten verbeteren in het Parkpaviljoen (terras/keuken) en daarna lijkt
het raadzaam actief op zoek te gaan naar een sociaal ondernemer (ZZP’er!) bij het
Parkpaviljoen.

Het Parkpaviljoen zou van project ‘Als gewoon niet vanzelf gaat’ meer ondersteuning
willen krijgen. ContourdeTwern geeft aan nog zoekende te zijn om project gestalte te geven. Er
is een stuurgroep met gemeente waarin een en ander besproken wordt.
Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn ‘soepgroepen’. ContourdeTwern is bezig met een
enquête in de wijken. Parkpaviljoen heeft aangegeven hiervan op de hoogte te willen blijven.
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- 4. Werken onder een stichting.
Het Parkpaviljoen is al een Stichting met statuten. Aanvullend Huishoudelijk reglement
dient nog aangepast te worden. Bestuur heeft inmiddels een sterkere samenstelling (7
personen). Taken moeten nader worden ingevuld (wie verantwoordelijk waarvoor?). Om
afhankelijkheid van vrijwilligers zoveel mogelijk uit te sluiten is het praktisch als er bestuurders
zijn met de volgende bagage: IVA; BHV; Sociale hygiëne.

2.4 Activiteiten 2016.
- Vrije inloop voor inwoners op dinsdag- donderdag- en zaterdagmiddag.
Sinds juli 2016 is na een alcoholvrije periode tijdens deze vrije inloop na 3 uur beperkt
alcoholgebruik weer mogelijk gemaakt. Er is geen vast programma. Er is ruimte om elkaar te
ontmoeten en men kan gebruik maken van de beide biljarts en diverse spellen.
- De ruimte in het Parkpaviljoen is verdeeld in zaal 1 publieksruimte met bar
en 2 biljarts en een kleinere zaal 2 die geschikt is als conferentieruimte. Gebouw is in 2012
gerenoveerd en rookvrij gemaakt. Beide ruimtes hebben grote schermen en beamers. Het
Parkpaviljoen beschikt over WIFI.
Er wordt gewerkt met gastvrouwen en gastheren die iedereen van natje en droogje voorzien,
de orde handhaven en in geval van calamiteiten optreden en het dagelijkse schoonmaakwerk
aan zalen en toiletten verrichten. Gastvrouwen, gastheren zijn verplicht gediplomeerd
(BHV/EHBO/IVA).
- Dinsdagavond is vaste clubavond van de Eerste Waalwijkse Pétanque Club ‘Boules
d’ Árgent’. Op die avond zijn er twee gastvrouwen/gastheren aanwezig. De Boulesclub is er
ook op zondagmorgen met een kleinere groep van 11.00 tot 13.00 uur. De barbezetting wordt
dan door de boulesclub zelf geregeld met mensen die op aanwijzing van het Parkpaviljoen zijn
opgeleid zodat zij aan de aan gastvrouwen/gastheren gestelde eisen voldoen. Boulesclub
heeft 6 toernooien op zondag per jaar.
- Vaste huurders zijn Stichting Senioren Waalwijk, Wijkcontact Waalwijk Noord (WOP),
Stichting Wandelpark, Stichting Nature For Live, Thuis met dementie en ContourdeTwern. Met
deze organisaties worden nauwe contacten onderhouden.
- Met de werkgroep ‘Thuis met dementie’ (onderdeel van Dementievriendelijke gemeente,
DVG) is een hechte relatie ontstaan. Een gastheer en gastvrouw van het Parkpaviljoen worden
begeleid door dementieconsulent en vormen samen de vaste gastvrouw/gastheer elke 1e en 3e
dinsdag van de maand wanneer een activiteit wordt georganiseerd in en rondom het
Parkpaviljoen voor mensen met de ziekte dementie en hun mantelzorgers. De halfjaarlijkse
wandelingen van Dementievriendelijke gemeente Waalwijk hebben steeds het Parkpaviljoen
als uitgangspunt. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de prachtige omgeving met het
wandelpark en de boulesbanen. Parkpaviljoen biedt dagopvang met activiteiten in een gebouw
met terras in een rustige, mooie groene omgeving. In 2017 wordt deze dienstverlening
uitgebreid met wekelijkse openstelling op dinsdagmorgen.
- In de avonduren worden ruimtes regelmatig verhuurd aan verenigingen van
eigenaren uit de omgeving (Plantlust/Looimeester/Grotestraat/Op de Heul/St.Janshof). Verder
is er verhuur aan Bijenhoudersvereniging de Langstraat, Coöp Huurdersvereniging Waalwijk
Wonen, Wereldwinkel Waalwijk, Buurtbusvereniging, Zonnebloem regio Midden-brabant.
- Gebruik in 2016 was 435 dagdelen → Dit is ± 8 x per week waarvan 5 x betaalde huur en 3
x vrije inloop.
- Er is een eigen website gemaakt met daarop informatie over het
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Parkpaviljoen en de activiteiten → www.parkpaviljoenwaalwijk.nl en we zijn actief op
Facebook.
- Aan diverse amateurkunstenaars werd gelegenheid geboden om hun kunstwerken in het
Parkpaviljoen te tonen.
- In samenwerking met ContourdeTwern is op donderdagmorgen gestart met een taalgroep en
op donderdagmiddag met een wij(k)dienst.
Overige zelf georganiseerde activiteiten in 2016 (gerealiseerd door activiteitencommissie):
.- Deelname aan NL-doet.
.- Paasontbijt.
.- Koffieconcerten op zondagmorgen.
.- Ladiesnight.
.- Parkfestijn samen met Stichting Wandelpark.
.- Kaartmiddagen.

Wandelpark, pareltje in het centrum van Waalwijk
2.5 Toetsing van de dienstverlening.
Het bestuur wil met haar beleid ook nieuwe wensen naar voren laten komen, die niet alleen
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 ontmoetingsruimte die gelegen is in een
schitterende groene omgeving dicht bij het centrum. Wij zijn actief op zoek naar nieuwe
initiatieven op het terrein van dienstverlening voor onze doelgroepen.
Er is voldoende ruimte om openingstijden te verruimen.
2.6 Opleidingen.
Een goed opgeleid team van vrijwilligers wordt door bestuur als vereiste beschouwd maar blijft
ook een punt van zorg; het is moeilijk om geschikte mensen voor dit werk te werven die bereid
zijn om hun vrije tijd belangeloos beschikbaar te stellen voor de doelstellingen van het
Parkpaviljoen. Bestuur zorgt voor een aanbod van voor de diverse functies noodzakelijk
geachte opleidingen en ondersteunt 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). Om actueel
te blijven wordt ieder jaar een herhaling cursusavond georganiseerd . Cursussen organiseren
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wij in eigen lokaal in het Parkpaviljoen. Bedrijf dat cursussen organiseert maakt regelmatig
gebruik van onze lokalen en omgeving.
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 meer commerciële tarieven welke zeker concurrerend
zijn.

3. FINANCIEEL VERSLAG 2016.
3.1 BALANSEN.
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 2016 is de resterende boekwaarde van de vaste activa € 3.298,14.
- 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.
- Overlopende vorderingen.
De door gemeente afgegeven garantie voor 2016 van € 5.500 is ingediend en wordt begin 2017
betaald.
3.1.2 Passiva.
Reserves en voorzieningen.
Eind 2016 is de voorziening afschrijving gelijkwaardig aan de waarde van de resterende boekwaarde
vast activa (€ 3.298,14); hierdoor drukken de afschrijvingen in de toekomst niet op de exploitatie.
Afspraak is dat een positief exploitatiesaldo naar Voorziening groot onderhoud gaat. Helaas kan er voor
2016 geen toevoeging aan de voorziening worden gedaan gezien de negatieve exploitatie in 2016.
Daardoor blijft het bedrag voor voorzieningen per einde 2016 € 10.000 en zijn deze voorbestemd voor
aanpassingen aan de accommodatie in 2017 en 2018 (Terras, keuken en een meer eigentijds interieur).
Voor het negatieve exploitatiesaldo in 2016 is door gemeente een garantie afgegeven waardoor met
een beroep hierop van € 5.500 het resultaat vastgesteld is op € 41,79. De algemene reserve bedraagt
hierdoor op 31-12-2016 € 1.270,28 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.
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3.2 BATEN EN LASTEN.
- Omzet en bruto marge.
Omzet is in 2016 opnieuw teruggelopen als gevolg van ons vastgestelde beleid in juni 2015 op het
gebied van verantwoord alcohol schenken (alcoholvrije inloop).
Opbrengst uit verhuur zalen is toegenomen en beloopt zelfs meer dan het begrootte bedrag.
- Kosten versus bruto marge.
De huur werd in 2016 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 met een exploitatiesaldo dat beter is dan begroot. Het beroep op de gemeentegarantie
kon daardoor lager zijn dan was gegarandeerd.

4. Begroting 2017.
De begroting voor 2017 laat een verlies zien aan het einde van het jaar. Na het in mei 2015 ingezette
beleid van alcoholvrije inloop met grote gevolgen voor de omzet hopen wij in 2017 het tij te keren door
meer activiteiten in het Parkpaviljoen. Gemeente komt ons tegemoet door opnieuw een garantie af te
geven voor een mogelijk negatief exploitatieresultaat (maximaal € 2.750).
Opgenomen is ook de terug te ontvangen energiebelasting over 2016 (± € 750) vanwege onze ANBIstatus.
Gemeente heeft voor 2017 de subsidie vastgesteld op € 14.602,00.
Met deze begroting is de wens van bestuur om continuïteit in het voortbestaan van het Parkpaviljoen te
verwezenlijken haalbaar.
Bijlage: Staat van baten en lasten en begrotingen + Balansen per 31-12-2016.

De Echo van het Zuiden meldt:
7-1-1956 Parkpaviljoen officieel geopend door burgemeester Teijssen.
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IMPRESSIE VAN HET TOEKOMSTBEELD: WELKOM IN 2017.
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