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Jaarverslag 2019  

Voorwoord 

Het jaar 2019 is voor het Parkpaviljoen voorspoedig geweest in vele opzichten. Zoals we 
voorzien hadden hebben we echter niet álles voor elkaar gekregen. Reden om 2020 weer vol in 
te zetten op verbetering, kwaliteit, samenwerking en communicatie. 

Het jaar begon, naar menselijke maatstaven, in mineur. Het verlies van onze beheerster, eind 
2018, drukte zwaar op onze organisatie. Zowel menselijk als organisatorisch. Vinden van een 
nieuwe vrijwillig beheerder/ster bleek een niet te verwezenlijken opdracht. Na veel overleg en 
uitproberen hebben we door organisatorische aanpassingen toch een werkbaar geheel 
gecreëerd. Mede dankzij het begrip en extra inzet van ook de vrijwilligers hebben we nu een 
organisatie met korte lijnen en pragmatische communicatie. 
Het beheer is nu nagenoeg geheel in handen van het bestuur. 

Het korps vrijwilligers heeft zich verbazend flexibel aangepast aan deze nieuwe werkwijze, 
denkt mee en werkt mee aan oplossingen. 

Het ingezette beleid van kwaliteitsverbetering heeft mede geresulteerd in ook een kwantitatieve 
groei, zowel qua bezetting van de zalen als qua groei in omzet. Hierdoor hebben we weer 
enkele mooie investeringen kunnen doen. (Buitenbank, Airco, Barbecue) In goed overleg en 
samenwerking, weten we voor onze gasten een goede, betaalbare, maar vooral een gezellige 
sfeer te creëren. 

Tenslotte willen wij niet voorbij gaan aan het feit dat Jan Weijters dit jaar afscheid genomen 
heeft van het bestuur van het Parkpaviljoen. Langjarig is Jan de drijvende kracht geweest 
achter de uitbouw en groei van het Parkpaviljoen. We durven stellen als Jan niet zijn schouders 
onder de organisatie had gezet, was er misschien wel geen Paviljoen meer geweest. Wij zijn 
Jan dan ook erg veel dank verschuldigd en hopen hem nog dikwijls te treffen bij een van zijn 
andere activiteiten. 

Voor 2020 gaan we op de ingezette weg verder. ‘Verbinden’ blijft de rode draad voor ons 
handelen. Leidraad is wederom het masterplan. Kwalitatief kunnen we nog vooruitgang 
boeken. Kwantitatief is er nog ruimte voor uitbreiding van de activiteiten. 

Onze vrijwilligers zullen wij de benodigde kennis bijbrengen door opleiding en instructie. 
Communicatie blijft een punt van aandacht. Realisatie van onze begroting zal ons 
mogelijkheden geven wederom investeringen te doen. Vast ligt dat we dan zullen investeren in 
ons interieur, zowel Parkzaal 1, als Parkzaal 2. Ook hopen we met de gemeente onze 
wensenlijst te bespreken en hun aanspreken/vastprikken op afspraken en toezeggingen.  

Het bestuur van Stichting Parkpaviljoen is er van overtuigd en zal zich er ten volle voor inzetten 
om de resultaten van 2019 minimaal te evenaren, beter nog, te overtreffen! 

 

Hans de Vaan, 

Voorzitter 
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Inleiding 

Dit jaarverslag is een samenvatting van een jaar van noeste arbeid door een flink aantal 

vrijwilligers die geheel belangeloos zich ten dienste stellen van de gemeenschap om 

individuen, groepen en verenigingen een aangename tijdsbesteding te bezorgen. 

Het geeft een beeld van de geweldige inzet die we met elkaar geleverd hebben. Niet alles ging 

goed, maar er is altijd de wil om te verbeteren. We hebben veel bereikt! Verbinden is en blijft 

het hoofddoel van de stichting. 

De vrijwilligers 

Het mag bekend zijn dat vrijwilligers de kern zijn van het Parkpaviljoen. Aan het begin van het 

jaar waren 19 gastvrouwen en gastheren actief. Aan het einde van het jaar waren dit er 25. 

Het geheel, bestuur en vrijwilligers geven geheel belangeloos een deel van hun vrije tijd om 

buurtbewoners, verenigingen, individuen, etc. een fijn onderdak te verlenen om hun 

eenzaamheid te bestrijden, met bekenden of clubgenoten een gezellige tijdsbesteding/hobby te 

kunnen uitvoeren, etc. 

Het korps vrijwilligers, in de uitvoering noemen we hen onze gastvrouwen en -heren, is zoals 

gemeld groeiende. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden zijn wij continue 

bezig om mensen te instrueren en te begeleiden naar beter. Dit gebeurt middels opleiding en 

training maar de praktijk is de beste leermeester. De maandelijkse bijeenkomsten zijn dan ook 

een bron van uitwisseling van ervaringen en leren van fouten. 

Het beleid van open communicatie en kwaliteitsverbetering blijft ook voor 2020 een belangrijk 

punt van aandacht. 

De vrijwilligers zijn 12 keer in vergadering bijeen geweest. De vergadering staat steeds onder 

leiding van een bestuurslid. Uitwisseling van informatie is een belangrijk punt op de agenda. 

Belangrijk is ook dat de vrijwilligers hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. Natuurlijk is 

het collegiale contact ook belangrijk. De vrijwilligers werken nooit allen tegelijk.  

De belangrijkste onderwerpen die in de vergadering aan de orde kwamen zijn onderstaand 

beschreven. Alle onderwerpen kunnen een of meermaals op de agenda geplaatst zijn. 

Afscheid bestuurslid    Info zieken 

Nieuwe vrijwilliger    Terrastegels 

Huisregels     Bediening apparatuur 

BHV      Checklist 

Procedure vervanging   Jaarverslag 

IVA-cursus     Dienbladen 

Tv-kinderslot     Nieuw bestuurslid 

Vacature beheerder    Opruimen leeggoed 
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Turflijsten     Alarm 

Wet privacy     Thermoskannen 

Inburgeringscursus    Crispijn 

Vergoeding     Nieuwe airco 

Parkeervergunning    Telefoonlijst 

Berging opruimen    Biljarts 

Sleutelplan     Taakgebieden bestuur 

Nieuwe terrasbank    Diabetes Challenge 

Verbanddoos     Vliegengordijn 

AED      Nieuwe planten terras 

Nieuw koffiezetapparaat   Telefoon 

Dommels wordt Hertog Jan   Terrassluiting 

Snoeicursus     Gebruik agenda 

Communicatie     Kerstversiering 

Feestje voor/door vrijwilliger   Nieuwe terrasverlichting 

Veiligheid     Schoonmaakbedrijf 

Evaluatie gesprekken    Contracten 

Vrijwilligers-app 

Vakbekwaamheid en opleiding 

Het inzetten van nieuwe vrijwilligers betekent automatisch dat opleiden een noodzaak is. 

Veranderende wetgeving (Alcohol gebruik, privacy wetgeving etc.) noopt ons ook steeds tot 

uitleg, aanpassing van werkzaamheden. Opleiding en training zijn een van onze grootste 

kostenposten. Met name de BHV- cursussen (incl. herhalingsdagen) en IVA doen een flinke 

aanslag op onze financiën.  

Activiteiten 2019 

2019 is een enerverend jaar geweest voor het Parkpaviljoen. Onderstaand een samenvatting 

van onze activiteiten: 

1. Vaste bezoekers. 

Thuis met dementie : 1x p.w  Vrije Inloop  : 3x p.w. 

Kooklab   : 1x p.w.  Soc. Gezelligheid : 1x p.w. 

Taalgroep   : 1x p.w.  Eten met …Bert : 1x p.w. 

Knipkaartkoor  : 1x p.m.  Vrouwenvereniging : 1x p.m.  

Bew. Res.Looimeester : 1x p.m.   Inburgeringcursus : 3x p.w. 

EWPC   : 2x p.w.(+toernooien)           
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2. Zondagmiddagbijeenkomsten 

Buurten met… afgewisseld met Muziek met….. (iedere 2e en 4e zondag van de maand) 

 

Luuk Aarts fotografie  “Buurten met …. Ton Duquesnoy”. 

3. Incidenteel. 

SSW  VVE app. Grote Straat 
BBA Antoniusstraat  Diabetes Challenge 6x 
VVE Looimeesters  Jeu de boules de Bonth 
Afscheidsfeest vrijwilliger  GroenLinksaf 2x 
Stembureau  Contour de Twern 
Badminton FST  VVE St.Jansplein  2x 
van Bracht  Feestje vrijwilliger 
Boulestoernooi Claassen  Fit en Slank 
Contour/IVM  BHV-cursus 2x 
Peter en Anja  Pater v.d.Geldschool 
Wereldwinkel 2x  Waalwijk Wonen 4x 
Kerngroep DVG  Storix 
Lions/Rotary  Gemeente Waalwijk 
P.v.d.A.  Symposium Dementie 
LinkedIn training  Teamdag Hospice 
Burendag  Buurtbus Gansoyen 2x 
VVE Walewyck  Bijenhouders 3x 
Reünie reisclub Dr. Mollercollege  Stichting Molukken 
Damesdag  Visclub Puiloog 
Snoeicursus Wandelpark  Wilddag (Bert) 
Dementie spec.  Kerstdiner (Bert) 
EWPC-Nieuwjaarsreceptie  Parkpaviljoen-Nieuwjaarsreceptie 
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Financiën 2019 

Begin 2020 heeft onze penningmeester zijn verantwoording over het financiële reilen en zeilen 
van het Parkpaviljoen overlegd bij ons accountantskantoor A.K.W.. In een verklaring 
bevestigen zij, samen met het dagelijks bestuur van het Parkpaviljoen, dat de cijfers een 
getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. 

De financiële verantwoording is vastgelegd in een Balans, Verlies en Winst rekening en een 
toelichting. Deze liggen ter inzage bij de penningmeester en op de website. 

Begroting 2020 

De uitgangspunten voor de begroting van 2020 zijn de behaalde resultaten van 2019. Indien 
onze inspanningen in 2020, tot eenzelfde resultaat leiden, kunnen we ons investeringsplan 
uitvoeren. Dit jaar zal worden geïnvesteerd in de renovatie van Parkzaal I en II en de voorzijde 
(parkeerzijde) 

Het bestuur is er unaniem van overtuigd dat met de genomen uitgangspunten deze begroting 
een realistische vooruitblik is op de continuïteit en voortbestaan van het Parkpaviljoen. 

 

“Parkpaviljoen in de media ps” 

Beheer 

Zoals eerder beschreven, hebben we in 2018 noodgedwongen afscheid moeten nemen van 
onze beheerster.  

Na een vruchteloze rondgang langs onze netwerken, sociale media, adverteren, etc. kwamen 
we tot de conclusie dat we op onze basis ( de beheersfunctie is ook een niet-betaalde functie) 
deze vacature vooralsnog niet konden invullen. 
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Na flink denkwerk en overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat door opsplitsing van de 
beheersfunctie onder de bestuursleden we tot de minst slechte oplossing kwamen. Sinds begin 
2019 zijn alle beheerstaken verdeeld onder de bestuursleden. Dit werkt naar behoren. 
Positief:   Bestuur en vrijwilligers werken met korte lijnen. Dit leidt tot betere communicatie en                                                                                                                                                                       
                snellere besluiten: 
Negatief: De werkdruk van de bestuursleden is proportioneel gestegen. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 7 personen. Naast de functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester, hebben alle bestuursleden een of meer beheerstaken. 

Begin 2019 heeft de secretaris, reglementair, zijn functie neergelegd. In 2018 is zijn opvolger 
zich reeds gaan inwerken. Begin 2019 heeft ook een bestuurslid afscheid moeten nemen 
wegens drukke werkzaamheden elders. Deze vacature hebben we medio 2019 weer in kunnen 
vullen met een ervaren bestuurder. 

Gespreksonderwerpen 2019. 

Het bestuur heeft in 2019 12 bestuursvergaderingen gehouden. De navolgende onderwerpen 
zijn een of meermaals op de agenda geplaatst: 

Masterplan  Vacature beheerder 
Rooster van aftreden  Groene terrastegels 
BHV-cursus  Gesprek wethouder 
Werkverdeling bestuur  NL-Doet 
TC appendix Masterplan  Begroting 2019 
Afscheid bestuurslid  Werk/taakverdeling  bestuur 
Huisregels  Jaarcijfers 2018 
Website  Vacature vrijwilligers 
Vergaderdata  Vrijwilligers vergoeding 
Aanstelling bestuurslid  Burendag 
Coördinator EWPC  Feestje vrijwilligers 
Bezoek Crispijn  IVA-cursus 
Status biljarts  Beheerstaken bestuur 
Horecavergunning  Postverzorging 
Nieuwe airco  Sleutelplan 
Vervanging bankjes terras  Koffiezetapparaat 
Bevoegdheden bankrekening  Toekenning subsidie 
Parkeervergunning  Fooien/giften 
Evaluatiegesprekken  Communicatie 
Subsidie airco  Berging opruimen 
Schoonmaakbedrijf  Begroting 2020 
Contracten vrijwilligers  Planning nieuwjaarsreceptie 
Politiek café  
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Public relations (PR) 

Binnen ons bestuur hebben we expertise die continue werkt aan de bevordering van het 
wederzijdse begrip tussen het Parkpaviljoen en haar publieksgroepen. Daartoe wordt gebruik 
gemaakt van interne en externe communicatie om specifieke groepen te informeren of te 
beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale 
gebeurtenissen. Intern verwachten wij voor 2020 van hen voorstellen voor de herinrichting van 
de parkzalen. Extern zullen alle media gebruikt worden om het Parkpaviljoen onder de 
aandacht van ons publiek te brengen. De rol van de sociale media is enorm gegroeid. Internet 
geldt nu naast de brochure en advertentie als een van de belangrijkste media. De website is 
altijd up-to-date, Facebook en de diverse apps zijn handige communicatiemiddelen. Echter ook 
de meer conventionele media als de dagbladen en huis-aan-huis krantjes zijn prima bronnen 
om informatie te delen. We gebruiken deze dan ook veelvuldig. Het PR-team van het 
Parkpaviljoen barst van de nieuwe ideeën. In 2020 hopen zij er een flink aantal te realiseren. 

ANBI-status Parkpaviljoen 
 
Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een charitatieve, culturele, kerkelijke, 
wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.  
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en 
erfbelasting te betalen. Het Parkpaviljoen heeft deze erkenning. 

Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u 
giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals het Parkpaviljoen. 
 
Dankzij een schenking/gift of donatie is het mogelijk dat het Parkpaviljoen open kan blijven. 
Ons ontmoetingscentrum, op een unieke locatie en toegankelijk voor jong en oud, biedt ruimte 
elkaar te ontmoeten. Dit kan op verschillende wijze: recreatief, educatief of cultureel.  
Van belang is dat het Parkpaviljoen volledig draait op vrijwilligers. We maken geen winst. 
Onderlinge betrokkenheid/verbondenheid in de omliggende wijken en daarbuiten wordt 
bevorderd. Wij zijn daarvoor mede afhankelijk van iedere geldelijke steun. 

Tenslotte 

De kracht schuilt in het collectief! 

Bestuur en vrijwilligers; Een groep willekeurige mensen met een diversiteit aan achtergronden 
en (werk)ervaring krijgt het voor elkaar om de doelstellingen van het Parkpaviljoen te 
realiseren. In tijden dat het individualisme nog altijd hoogtij viert, weten zij een verbindende 
schakel te zijn voor individuen, groepen en verenigingen.  

Dit te realiseren is niet eenvoudig. Naast onze inspanningen om er te “zijn” voor onze gasten, 
dient ook de organisatie financieel haalbaar te blijven. Politiek en gemeentebestuur zouden o.i. 
niet alleen een luisterend oor voor ons moeten hebben, maar zouden meer met ons mee 
kunnen denken. Wij zijn flexibel, ontwikkelen nieuwe activiteiten, de politieke bijdrage zou 
groter kunnen zijn. 

http://www.parkpaviljoenwaalwijk.nl/wp-content/uploads/2016/05/Parkpaviljoen-Overeenkomst-Periodieke-Schenking.docx
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Kortom: We bereiken veel, hebben onze problemen, zijn enthousiast bezig: We gaan door op 
de ingeslagen weg.  

Het Parkpaviljoen groeit en bloeit! Laten we dit zo houden!  

Contact: 
Grotestraat 154a, 
5141 HC Waalwijk  
Tel. nummer 0416 332 962 en mobiel 06-23078139  
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl 
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