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1. JAARVERSLAG 2018. 

1.1. Inleiding. 
Her jaar 2018 is opmerkelijk in de geschiedenis van het Parkpaviljoen. De ingezette 
stap voorwaarts naar ontmoetingsruimte voor alle bewoners in Waalwijk werd met het 
weer bijgestelde Masterplan 2018 uitgebreid met diverse activiteiten. De loop naar het 
Parkpaviljoen werd bestendigd en verstevigd. 
Werkend conform de gemeentelijke beleidsnota 2015 werd er weer hard gewerkt aan 
die stap voorwaarts. In die gemeentelijke beleidsnota, waarin de toekomst voor  
ontmoetingsvoorzieningen gemeente Waalwijk werd vastgesteld, werd opgenomen dat 
laagdrempelige ontmoetings- en dienstenvoorzieningen in de wijk van grote waarde 
kunnen zijn omdat zij preventief werken om duurdere zorg en overlast te voorkomen.  
Het door het bestuur daarvoor vastgestelde dynamisch werkplan (het Masterplan) werd  
met nieuwe doelstellingen bijgesteld.  
Het bestuur onderging een wijziging. De huidige secretaris heeft na het voltooien van 
de statutair vastgestelde maximale bestuursfunctie van 9 jaar de taken overgedragen 
aan een nieuw aangestelde secretaris. Het aantal vrijwilligers is weer gegroeid. 
Voor beheer wordt druk gezocht naar opvolging omdat tot onze grote droefenis met de 
ziekte en het overlijden van onze beheerster er een groot gat is geslagen in onze 
organisatie.    
  
1.2  Vrijwilligers.                                                                                               
Stichting Parkpaviljoen wordt geheel gedragen door vrijwilligers waarvoor het bestuur 
(bestaande uit 6 personen) voortdurend op zoek is naar uitbreiding. Alle betrokkenen 
bij het Parkpaviljoen zijn onbetaalde vrijwilligers en zij maken voor zichzelf een keuze 
met welke taak zij een bijdrage willen leveren aan het Parkpaviljoen (zo zijn er 
gastvrouwen/gastheren voor de bediening, biljartverzorger, tuinman, klusjesmannen, 
PR-medewerkers en bestuursleden). Allemaal samen vormen zij een team dat het 
mogelijk maakt dat het Parkpaviljoen kan blijven voortbestaan en dat er nieuwe 
initiatieven kunnen worden ontwikkeld. De spil in dit web van vrijwilligers is de 
beheerder. Hij of zij bewaakt de uitgezette lijnen en coördineert de afgesproken taken. 
Dringend is het Parkpaviljoen op zoek naar invulling van deze functie omdat afgelopen 
december beheerster Sylvia na een korte ziekteperiode is overleden.    
Voor de vrijwilligers wordt er naar gestreefd om de saamhorigheid te ondersteunen. 
Met maandelijkse bijeenkomsten van de gastvrouwen  en gastheren wordt de 
maandplanning en de dagelijkse gang van zaken besproken. Bestuur vergadert 
maandelijks om de grote lijnen uit te zetten en te bewaken aan de hand van het 
Masterplan. Met feestelijke bijeenkomsten wordt ook het onderlinge contact verstevigd 
(nieuwjaarsreceptie, etentje betaald uit de fooienpot, diner gemaakt door de huiskok). 
Waardering is er met een attentie bij verjaardag, sinterklaas en kerstmis.   
 

mailto:info@parkpaviljoenwaalwijk.nl
http://www.parkpaviljoenwaalwijk.nl/


  
  

 
 
Stichting Parkpaviljoen 
Grotestraat 154A 
5141 HC  WAALWIJK 

 
telefoon (0416) 332 962 
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl 
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl 
www.facebook.com/ParkpaviljoenWaalwijk 

  

 

4 
 

 

 
 
 
 

mailto:info@parkpaviljoenwaalwijk.nl
http://www.parkpaviljoenwaalwijk.nl/


  
  

 
 
Stichting Parkpaviljoen 
Grotestraat 154A 
5141 HC  WAALWIJK 

 
telefoon (0416) 332 962 
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl 
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl 
www.facebook.com/ParkpaviljoenWaalwijk 

  

 

5 
 

1.3  Vakbekwaamheid en opleidingen. 
Goede vaste vrijwilligers en het groeiend aantal vrijwilligers noopt het bestuur om daar 
veel aandacht voor te hebben (en zorgt voor noodzakelijke kosten) om ook de kwaliteit 
te waarborgen. Ondersteuning krijgt bestuur hierbij van de wijkwerkers van 
ContourdeTwern. 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 een verplichte jaarlijkse herhalingscursus voor al onze gastvrouwen/gastheren 
zeker gesteld door Training- en Advies Bureau Arnold de Graauw uit Waspik. 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.  
Er is een defibrillator aan de buitenkant van het Parkpaviljoen opgehangen waardoor 
deze ook bereikbaar is buiten de openingstijden van het Parkpaviljoen. 
In februari werden aan nieuwe gastvrouwen/gastheren het IVA-certificaat uitgereikt 
nadat zij een cursus via ContourdeTwern hadden gevolgd. Een van de bestuursleden 
heeft het vakdiploma Sociale Hygiëne behaald.  
 
1.4  Beheer.  
Zoals hiervoor al is aangegeven is voor het dagelijkse beheer een vacature vanwege 
het overlijden van de beheerster. Het bestuur is op zoek naar 2 personen die samen de 
functie van beheerder(ster) en assistent(e) in gaan vullen (hiervoor is de wettelijk 
vastgestelde belastingvrije vrijwilligersvergoeding beschikbaar). Beheerders 
ondersteunen de dagelijkse gang van zaken bij het Parkpaviljoen middels zorg voor de 
schoonmaak, de inkoop, begeleiding bij de planning voor onze vrijwilligers en verhuur 
van de zalen. Zij dragen er zorg voor dat onze gasten een omgeving vinden waar zij 
zich ‘thuis’ voelen. Voorlopig zijn de beheerstaken verdeeld onder de bestuursleden. 
    
1.5  Bestuur. 
Het bestuur van het Parkpaviljoen bestaat uit 6 personen die gezamenlijk het 
Masterplan hebben opgesteld met daarin visie, missie en doelstellingen van het 
Parkpaviljoen. De diverse taken zijn verdeeld over de bestuursleden met keuze voor 
ieder zijn eigen specialiteit. Voor aanvulling van het bestuur is nog een functie vacant.  
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2. MASTERPLAN / ACTIVITEITEN. 

 

2.1 Masterplan 2018 → Voortgang. 
Een dynamisch Masterplan vormt de basis waarmee het bestuur de wensen voor het 
Parkpaviljoen gestalte geeft. Daarin heeft het bestuur visie, missie en doelstellingen 
geformuleerd.  
Er zijn vastgestelde speerpunten conform een 2-sporenbeleid waarbij activiteiten 
enerzijds zijn gericht op het krijgen van meer bezoekers naar het Parkpaviljoen en 
anderzijds speerpunten voor bevordering activiteiten gericht op de (kwetsbare) burger. 
Ondersteuning krijgt bestuur hierbij van de wijkwerkers van ContourdeTwern. Na 
vertrek van de wijkwerker in februari werd zijn taak overgenomen door 2 wijkwerkers in 
Waalwijk Noord. Er wordt door ContourdeTwern gekozen voor een andere werkwijze 
waarbij wijkwerkers meer in de wijk werkzaam en zichtbaar zijn en niet in het 
Parkpaviljoen zijn. Op oproepbasis zijn de wijkwerkers beschikbaar.  
.- Parkpaviljoen wil bewerkstelligen dat door samenwerking van organisaties er een 
gezamenlijke bewustwording leeft waarbij men wil meewerken aan het in stand houden 
van een levendige ontmoetingsruimte in de wijk Waalwijk-noord/centrum.  
.- De stand van zaken voor de vastgestelde bevordering van activiteiten gericht op de 
(kwetsbare) burger: 

1.Terrasactiviteiten. 
.- Terrasopenstelling. Parkpaviljoen beschikt over een groot terras dat uitermate 
geschikt is voor terrasactiviteiten. Gedurende het seizoen (mei/september) wordt het 
terras in gebruik genomen en zijn er optredens. In het voorjaar en gedurende het 
gehele seizoen wordt er hard gewerkt om het terras seizoensvriendelijk te maken en te 
houden. De groene winteraanslag wordt verwijderd, het meubilair schoon gemaakt en 
de fraaie planten van de Hortus Amsterdam komen weer uit de winterkas naar het 
terras. Terras is open tijdens de vrije inloop en op zondagen. Er is een programma van 
diverse weken met terras optredens. 

2. Taalgroep. 
Taalgroep (onder verantwoordelijkheid van ContoudeTwern) draait goed. Iedere 
donderdagmorgen met een groeiend aantal deelnemers wordt op een gezellige wijze 
gewerkt aan verbetering van beheersing van de Nederlandse taal.   

3. DementieVriendelijkeGemeente (DVG) Waalwijk. 
Succesvol is de dinsdagmorgen geworden. Mensen met de ziekte dementie en hun 
mantelzorgers zijn dan van 10.00 tot 12.00 uur welkom. Er staan vrijwilligers klaar om 
de gasten te ontvangen met samen koffie/thee drinken, buurten, spelletjes, biljarten 
e.d. Niets moet, veel kan en het onderlinge sociale contact staat op de voorgrond.  
De werkgroep Thuis met dementie biedt activiteiten aan op de 1e en 3e dinsdag in de 
maand (samen zingen, bloemstukje maken, beweging stimuleren, levensboek maken 
etc.).  
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4.Vrije inloop. 
Op dinsdag- donderdag- en zaterdagmiddag biedt Parkpaviljoen vrije inloop. 
1e en 3e Zondagmiddag van de maand is er vanaf 12.00 uur vrije inloop en start er om 
15.00 uur een activiteit (Muziek met… / Buurten met…).  

5. Kookactiviteiten. 
Op dinsdagmiddag (vanaf 14.00 uur) is er een kooklab onder leiding van een 
kookliefhebber. Gezamenlijk wordt er in de keuken geëxperimenteerd met een recept 
met daarna een proeverij met de deelnemers. 
Op donderdagmiddag (vanaf 17.00 uur) wordt er door ‘huiskok’ Bert een 2-gangendiner 
geserveerd. Iedere donderdagmiddag is Bert met zijn staf druk in de keuken in de weer 
om de gasten een voortreffelijke maaltijd te bieden. Doel van het gezamenlijk eten is 
het sociale contact verbeteren.       
Voor beide activiteiten geldt vooraf aanmelden in verband met het hoge aantal 
deelnemers waardoor een maximum aantal deelnemers moest worden ingesteld.  

6. Helaas is door gebrek aan aanmeldingen de Wij(k)dienst in het Parkpaviljoen 
door ContourdeTwern gestopt. 
.- Aan landelijke activiteiten van het Oranjefonds als NLdoet en Burendag werd deel 
genomen.  
.- Met Wereldwinkel Waalwijk zijn afspraken gemaakt om fair-trade producten in ons 
assortiment op te nemen. Koffie, thee en koekjes zijn voortaan fair-trade. Ook een fair-
trade wijn is beschikbaar. Hiervoor heeft het Parkpaviljoen het fair-trade certificaat 
ontvangen.
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.- In overleg met de gemeente werden fietsbeugels beschikbaar gesteld. Tijdens de 
NL-doet activiteit werden er 4 fietsbeugels geplaatst in het beukenlaantje. 
- Het Parkpaviljoen geeft lokale kunstenaars de gelegenheid om hun kunstwerken te 
exposeren/verkopen in het Parkpaviljoen. De wanden in beide zalen worden het hele 
jaar door door de diverse kunstenaars verfraaid met hun prestaties.  
.- Samen met Stichting Wandelpark werd het Parkfestijn georganiseerd. Wandelpark 
en Parkpaviljoen stonden daarmee in de belangstelling van vele honderden 
Waalwijkers. 
.- Bestuurlijke zaken: 

- Met wethouder wordt regelmatig overleg gevoerd over de stand van zaken bij 
het Parkpaviljoen.  

- Het bestuur heeft regelmatig overleg met manager ContourdeTwern om beleid 
ontmoetingsruimtes op elkaar af te stemmen en de inzet van de wijkwerkers te 
bespreken. 

- De PR-commissie zorgt voor diverse krantenartikelen waarmee  
bekendheid met de activiteiten van het Parkpaviljoen zichtbaar worden. Daar spelen 
het gebruik van de eigen website (www.parkpaviljoenwaalwijk.nl ) en facebook een 
grote rol.             

- Nieuwe vaste huurders maakten de overstap naar het Parkpaviljoen (kaartclub 
Herensociëteit de Gezelligheid en vrouwenvereniging Gezellig Samen).   
 

2.2  Methodieken. 
In het Masterplan is vastgelegd dat de methodieken (hoe gaan we het doen?) zich richt   
op 2 ‘groepen’ (de kwetsbare en de niet/minder kwetsbare burgers) waarbij een 
evenwicht wordt gezocht in ‘het aanbod’. 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, aantrekken en behouden 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).  
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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 wijkwerkers voor opleiding/begeleiding van de groep 
gastvrouwen/gastheren.  
-3. Samenwerken met en aantrekken van organisaties. 
 - Wat verwachten wij van samenwerking? Samenwerking op gebieden als 
jaarkalender, gezamenlijke activiteiten, Postbus, PR, ‘praatgroep’ e.d. Mogelijk samen 
activiteiten organiseren en/of ondersteunen en faciliteren.   
Samenwerken met ContourdeTwern om activiteiten te borgen en nieuwe activiteiten 
voor de buurt en/of de (kwetsbare) burgers ontplooien. 
-4. Gekozen is voor de rechtsvorm van een stichting. Dit heeft de mogelijkheid 
geboden om ook ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te worden met de daarbij 
horende voordelen als vrijgestelde/aftrekbare donaties en teruggaaf van gedeelte 
energiebelasting.  
-5. Sluitende exploitatie wordt mede mogelijk gemaakt door de jaarlijks te verwerven 
gemeentelijke ondersteuning (o.a. een exploitatiesubsidie) en verwerving van 
donatie/sponsoring vanuit bedrijven. 
 
2.3 Activiteiten 2018. 
- Naast de vrije inloop voor inwoners op dinsdag- donderdag- en zaterdagmiddag en 
in de zomermaanden op zondagmiddag streven wij naar de uitbreiding van 
openstellingen. Actief zijn wij steeds op zoek naar clubs/verenigingen die gebruik willen 
maken van het Parkpaviljoen. Uitgangspunt daarbij is dat zij zelfstandig zijn in hun 
activiteiten en gebruik maken van de faciliteiten die het Parkpaviljoen biedt.  
  
In bijlage 1 is een opgave van de activiteiten 2018 toegevoegd aan dit jaarverslag.     
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2.4 Toetsing van de dienstverlening. 
Het bestuur wil met haar Masterplan 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 
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 
ideeën en aanbod waarvoor wij ook ‘uitvoerders’ zoeken.  
Er is voldoende ruimte om openingstijden te verruimen. 
 
2.5 Opleidingen. 
Een goed opgeleid team van vrijwilligers wordt door het 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 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 ook zeker 
concurrerend zijn. 

                               
                           MASTER IN VRIJWILLIGERSWERK. 
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3. FINANCIEEL VERSLAG 2018. 
3.1 RESULTATEN 2018. 
         -       Omzet en toegevoegde waarde. 
Omzet is ruim boven begroting gekomen mede door de inzet van de activiteitencommissie 
(Muziek met… / Buurten met…) en de keukenbrigade (Eten met…). Activiteiten die de 
toegevoegde waarde verbeteren maar waarvoor ook kosten gemaakt zijn.  
De huren en de klokopbrengst biljarts blijven iets achter bij de begroting; opbrengst huur is 
aanmerkelijk beter dan in 2017 (€ 5.320 naar € 6.543) terwijl de klokopbrengst biljarts 
terugloopt (€ 838 naar € 723).    
Het jaar 2018 wordt afgesloten met een klein positief resultaat welke kan worden toegevoegd 
aan de algemene reserve. In de jaarvergadering moet nog vastgesteld worden welke 
investeringen in 2019 moeten worden gedaan en welk bedrag van die algemene reserve 
beschikbaar is voor voorziening groot onderhoud.  
  

- Kosten. 
Door onze kritische benadering van de kostenposten is het gelukt de exploitatie beheersbaar te 
houden en af te sluiten met een exploitatiesaldo dat beter is dan begroot. Wij weten dat onze  
kritische houding ten opzichte van de noodzakelijk te maken kosten de ruimtes zeer klein zijn 
en dat groei in de toekomst noodzakelijk blijft om tot sluitende exploitaties te kunnen komen.  
 
3.2 BALANSEN. 
      3.2.1 Activa. 
         -       Vaste activa. 
De vaste activa/investeringen sluiten aan bij de fiscale regels voor activering. 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 in enkele 
jaren 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.  
In dit kader is eind 2018 besloten om de investeringen in 2018 volledig af te schrijven en is de 
resterende boekwaarde van de vaste activa weer op € 0,00 gebracht. 
De gemaakte kosten zijn ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud en het restant 
aan onderhoud inventaris in de exploitatie.  
In 2018 is het volgende groot onderhoud uitgevoerd:  

- Vervanging afwasmachine  
- Vervanging kassa 
- Vervanging diepvries 
- Zelf vervaardigen van een podium 

Bovenstaande noodzakelijke vervangingen hebben het bedrag voorziening groot onderhoud 
geheel doen verdwijnen en is er geen geld beschikbaar om de kapotte/verouderde airco 
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installaties te vervangen.  
- 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. 
 
       3.2.2 Passiva. 
         -       Reserves en voorzieningen. 
Eind 2018 is de voorziening afschrijving gelijkwaardig aan de waarde van de resterende 
boekwaarde vaste activa (€ 0,00).   
De algemene reserve is na toevoeging van het resultaat 2018 vastgesteld op € 4.514,61.  
Dit kan als minimaal worden beoordeeld. 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.  
 

In bijlage 2 is het resultaat 2018 en de balans per 31-12-2018 toegevoegd aan dit rapport. 
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4. BEGROTING 2019. 
De begroting voor 2019 laat een klein negatief resultaat zien wat hopelijk door extra 
inspanningen in activiteiten kan worden omgebogen naar een positief resultaat.  
De genoteerde exploitatiesubsidie voor 2019 € 15.095 is door gemeente toegekend. 
Meer activiteiten in het Parkpaviljoen zullen nodig zijn om de beoogde begroting te kunnen 
halen waarbij er van uit gegaan wordt dat de omzet met 10% zal stijgen en de inkoop is gesteld 
op 45%.   
Opgenomen is de terug te ontvangen energiebelasting over 2019 (± € 1.400) vanwege onze 
ANBI-status. 
In de kosten is rekening gehouden met stijgingen rond 5%. Voor huurlasten is gelijke tred 
gehouden met de exploitatiesubsidie van de gemeente (+1,6%). Voor beheer is 2 x het 
maximaal wettelijk belasting vrijgestelde bedrag vrijwilligersvergoeding opgenomen (voor een 
beheerder en een assistent beheerder).   
Met deze begroting moet de wens van bestuur om continuïteit in het voortbestaan van het 
Parkpaviljoen te verwezenlijken haalbaar zijn. 
 

In bijlage 3 is de begroting 2019 toegevoegd aan dit rapport. 
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