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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Inleiding
Ook dit jaar hebben we jong en oud in de buurt Morgenweide dichter bij elkaar weten te brengen
via wekelijkse maar ook enkele jaarlijkse activiteiten. De meest belangrijke afwijkingen tussen
begroting en realisatie worden in dit verslag toegelicht. Ook wordt de begroting voor 2018 op
enkele punten nader toegelicht.

Algemeen
Ledenontwikkeling
Eind 2017 waren er 119 betalende leden, dat zijn 4 leden meer dan in het voorgaande jaar.
Betalende
Aanmeldingen Opzeggingen Betalende
leden 2016
leden 2017
Totaal
115
13
9
119

Toelichting op realisatie
Wijkactiviteiten
Wijkvereniging Morgenweide bestond dit jaar 16 jaar, vele activiteiten worden er nog steeds
gehouden en gelukkig goed bezocht door onze leden en ook niet-leden want onze activiteiten
staan open voor iedereen.
De wijkvereniging is, mede door de inzet van vrijwilligers, in staat geweest om buiten de
geplande wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten een kinderfeest te organiseren en
een schaatsbaan neer te zetten bij onze kerstboom die, met behulp van het
Bewonersplatform Ypenburg, in ons winkelcentrum staat wat wederom een groot succes
was. Ook dit jaar zullen wij weer zorgen voor een activiteit bij de kerstboom.
De vereniging blijft aandringen vrijwilligers te vinden om de activiteiten voort te laten bestaan,
het is moeilijk, velen hebben geen tijd of weten niet eens dat er een wijkvereniging is. Ook
het beperken van De Eendracht met berichtgeving over Ypenburg doet de vereniging geen
goed en moet er gezocht worden naar alternatieven om onze activiteiten en informatie uit te
dragen naar onze leden en bewoners van Ypenburg.
Het bericht, dit jaar, dat we onze huidige locatie moeten gaan verlaten en verhuizen naar het
Piet Vink centrum kwam als een verrassing. Na goed overleg met VOOR Welzijn zijn we nu
zover dat de nodige aanpassingen en verbouwing eind tweede kwartaal 2018 gerealiseerd
zijn en de verhuizing kan plaatsvinden. Wij kunnen ons voorstellen dat de eerste reactie van
onze leden onbegrip was. Met het stopzetten van de subsidie van onze huidige locatie moest
het Bestuur besluiten om over te gaan. We prijzen ons gelukkig dat, met de verbeteringen en
verbouwingen, we een nieuwe en goede locatie hebben gevonden. We gaan erop vooruit.
Wij hopen dan ook dat de verhuizing een positieve invloed zal hebben op ons ledenaantal.

Al onze activiteiten zullen voortgang vinden in het Piet Vink centrum volgens huidige rooster:
klaverjas en jokeren op de maandagavonden, gym op de maandag- en woensdagochtend,
bingo op de laatste dinsdag van de maand, donderdagochtend de volwassensoos en
donderdagavond linedancing. We organiseren ook weer Bloemschikken (met Pasen, najaar
en Kerst) en Halloween.
Tevens is besloten om dit voorjaar weer een groot kinderfeest te organiseren op het plein bij
De Eksterhof. Uiteraard bekijken wij ook de mogelijkheid nieuwe activiteiten te ontwikkelen
op onze nieuwe locatie.
Karst Overwijk heeft het Bestuur verlaten en Gita Doekharan heeft zich beschikbaar gesteld
om de taken van Karst over te nemen, Karst is vele jaren een goede secretaris geweest en
wij hopen dat Gita hem kan evenaren. Wij bedanken Karst voor alles wat hij voor onze
vereniging heeft gedaan en nog doet en hopen dat Gita op onze jaarvergadering formeel
benoemd zal worden tot secretaris.
Onze vereniging heeft nog steeds zitting in het Bewoners Platform Ypenburg welke
bijeenkomsten bij toerbeurt bezocht worden door onze voorzitter en secretaris. Ook de
communicatie met de Gemeente en het Stadsdeelkantoor verloopt goed. De aanvragen voor
plein en straatfeesten binnen onze wijk zijn iets teruggelopen, maar onze vereniging
functioneert nog steeds als een goed doorgeefluik.
Tot slot adviseer ik onze leden gebruik te maken van onze mail, faceboek en website waar
alle info en berichten te verkrijgen zijn. We gaan er weer een goed jaar van maken.

Communicatie
Communicatie tussen leden/bewoners en bestuur/vereniging vindt op diverse manieren
plaats.
Website
Eigen website http://morgenweide.ypenburg.nu en www.morgenweide.nl. Deze site
wordt door de secretaris van Morgenweide actief onderhouden. Op onze site wordt
tevens de PR voor het buurtpreventieteam verzorgd.
PR
Tweemaal per jaar verschijnt het activiteitenoverzicht op Ypenburg.nu. Daarnaast
publiceren wij met regelmaat ander nieuws op ypenburg.nu en onze eigen website
http://morgenweide.ypenburg.nu . Feesten en minder frequente activiteiten als
Halloween en bloemschikken worden middels flyers en posters aangekondigd in de wijk.

Facebook
De wijkvereniging heeft haar eigen Facebookpagina. Hierop worden ook activiteiten en
updates geplaatst.

Activiteitenoverzicht 2017
Kaartavond (klaverjassen en jokeren)
Elke maandagavond in de Eksterhof van 20.00-22.30 uur
Gym 40+
Maandag
Woensdag

9:15 - 10:15 uur gym 40+
19:00 - 20:00 uur gym 40+

Soos/crea club
Donderdag

9:00 - 12:00 uur Soos/Creaclub

Linedancen
Donderdagavond 20:00 - 22:00 uur
Bloemschikken/inpakken
In 2017 is er vier keer een workshop bloemschikken gehouden
Bingo
In 2017 is er zeven keer een bingoavond gehouden.
Straatfeesten
In 2017 zijn er door buurtbewoners weer een aantal straatfeesten georganiseerd, waarbij
de organiserende partijen de aanvraag uitvoerden met ondersteuning van de
wijkvereniging.
Halloween
Er is in 2017 aan huis geflyerd om posters achter het raam te hangen ter informatie dat
de kinderen langs mogen komen voor wat lekkers. Het bestuur heeft het verzoek
ontvangen om Halloween in de toekomst op de zaterdag te organiseren. Het bestuur gaat
hiermee akkoord.
Kerstdagtocht
Ca. 50 bewoners zijn dit jaar met de bus naar de kerstmarkt van Munster geweest op
vrijdag 8 december.
Kerstviering in Morgenweide
Dit jaar is er een kerstmiddag voor kinderen gehouden op woensdag 13 december.
Ledenfeest
Op zondag 17 december is een ledenfeest bij restaurant Les Cayes gehouden waar leden
(deelnemers aan activiteiten) konden genieten van een hapje, drankje en van een
muzikale entertainer.
Deelname aan het BPY
Morgenweide levert structureel hier inzet door minimaal 1 vertegenwoordiger vanuit het
bestuur deel te laten nemen aan het maandelijkse overleg en de activiteiten die het BPY
organiseert waaronder het politiek debat.

Financiële aangelegenheden
Basissubsidie
Er zijn geen specifieke zaken te benoemen.
Activiteitensubsidie
In 2017 heeft geen lente-/zomerfeest plaatsgevonden. In 2018 komt hier weer
verandering is via het welbekende kinderfeest
Overig
De voorzichtige start van de bingo in 2016 heeft een goede voorzetting gekregen in 2017.
Vermogen 31 december 2017 en exploitatiesaldo
De resultatenrekening wordt afgesloten met een positief exploitatiesaldo van ca. 600
euro. De verkoop van de catering draagt hier voornamelijk aan bij. Ook de bingo heeft
bijgedragen aan het financieel positieve jaar 2017.\

De vereniging heeft daarnaast nog steeds een buffer ca 6.000 euro, zodat zij aan haar
betalingsverplichtingen kan blijven voldoen als het activiteitenseizoen al is gestart en de
subsidie van de gemeente enkele maanden later wordt ontvangen. Voor 2018 zal weer
voor het voorjaarsfeest, een sint- of kerstfeest en een ledenfeest een financiële bijdrage
door de vereniging worden geleverd. Deze bijdrage komt ten laste van de reserves van
de vereniging.
Begroting 2018
In dit overzicht zijn gedetailleerd opgenomen enerzijds de basis- en activiteitensubsidie
waarvan de besteding richting gemeente verantwoord dient te worden en anderzijds de
inkomsten en uitgaven voor rekening van de vereniging, zoals contributie, catering en
bingo. Van dit laatste willen we uitdrukkelijk vermelden dat wordt getracht om een
eventueel batig saldo direct terug te laten vloeien richting de leden in de vorm van
bijvoorbeeld een ledenfeest of het uitdelen van hapjes en traktaties rondom de
feestdagen aan de deelnemers aan de activiteiten.
Contributie 2018
De contributie wordt gehandhaafd op 10 euro. De leden krijgen hiervoor korting op
deelname aan de activiteiten. Alle door onze wijkvereniging georganiseerde activiteiten
zijn echter voor zowel leden als niet-leden toegankelijk. Door het lidmaatschap zijn we
beter in staat om bewoners in onze wijk te bereiken, hun mening te peilen en
ondersteuning te verkrijgen bij het organiseren van feesten en andere activiteiten.

Tot slot willen we nog vermelden dat bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden met
de verhuizing naar het Piet Vink Centrum. Voor de verhuizing is een budget van de gemeente
beschikbaar. Eventuele extra te maken kosten zullen mogelijk ten laste van de reserves van de
vereniging gaan.

