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Voorwoord
 
 
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2001 aan van de Belangenvereniging 
Olofsbuurt/Westerkwatier. 
 
Eind december 2000 hebben een aantal mensen woonachtig in de wijken Olofsbuurt en 
Westerkwartier zich verenigd in de belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier, met als 
doel zich sterk te maken naar de gemeente Delft. De gemeente was van plan na de invoering 
van de autoluwe binnenstad in deze wijken bewonersparkeren in te voeren. 
Omdat onduidelijk was  wie dit nu zo graag wilde de buurt of de gemeente Delft is een 
enquette uitgezet in de wijken. De uitkomst was voor ons niet verrassend gelet op manier 
waarop besluitvorming tot stand was gekomen. Daarnaast was het bewonersparkeren 
gebaseerd op het onderzoek van de Grontmij waar ook een flink aantal vraagtekens bij gezet 
kon worden. Ook tijdens de informatieavonden werd steeds duidelijker dat onze wijken niet 
zaten te wachten op bewonersparkeren,  hoge tarieven en het ontbreken van de mogelijkheid 
om te parkeren. Tandenknarsend heeft de gemeente Delf een aantal zaken moeten 
terugdraaien er is een proefjaar gekomen, het tarief is voorlopig voor de buurtbewoners  
acceptabel en de kraskaarten zijn vervangen door de bezoekerspas. Daarnaast heeft de 
gemeente Delft de toezegging gedaan echt iets te gaan doen aan het oplossen van de 
parkeeroverlast door de aanleg van extra 120 parkeerplaatsen. Ook heeft de belangen-
vereniging subsidie gehad om twee wijken te voorzien van informatie. Voor dit geld zijn 
inmiddels een aantal nieuwsbrieven uitgebracht en is eveneens een web-site in de lucht 
gekomen. De verdere voorgang gedurende het proefjaar wordt door behalve door het bestuur 
trouw gevolgd door tal van mensen die zich betrokken voelen bij de vereniging en die willen 
op komen voor de belangen van de buurtbewoners. 
  
Tenslotte wordt weer dank gebracht aan diegenen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet 
voor een goed functioneren van de belangenvereniging. 
 
 
Delft,  25 maart 2002 
 
Getekend d.d.  28 mei 2002 
 
    , voorzitter 
 
 
    , secretaris 
 
 
    , penningmeester 
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 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE
 
 
 
Wij hebben de jaarrekening 2001 van de "Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier  
gecontroleerd. 
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. 
Het is onze verantwoordelijkheid een verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met 
controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland 
en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een 
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling 
van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening 
zijn toegepast die het bestuur van de vereniging daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie 
van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een 
deugdelijke grondslag vorm voor ons oordeel. 
 
Oordeel: 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van de baten en lasten over 2001 
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
 
Delft,  15 april 2002 
 
John van Campenhout     Sylvia Ruigrok 
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Samenstelling bestuur .
 
 
 
Mw. C. Schot     -voorzitter   
Dhr. G. Riphagen    -secretaris   
Dhr. H.G.C. van Adrichem   -penningmeester  
 
Ondersteuning bestuur Belangenvereniging
 
Mw. S. Ruigrok  algemeen 
Mw. A. den Os   secretariaat 
Dhr. J. de Boo   parkeerplaatsen 
Dhr. J. van Campenhout idem  
Dhr. E. Damen  criteria 
Dhr. N. Schmidt  algemeen 
 
Wijkpanel
 
Mw. I. Sallè   
Dhr. H.G.C. van Adrichem 
 
Het Wijkpanel. 
Vanaf 1 oktober houden zo ongeveer 50 buurtbewoners de ontwikkelingen omtrent het 
bewonersparkeren scherp in de gaten. Voor de belangenvereniging zijn dit onze zogenaamde 
oren en ogen. Wekelijks worden lijstjes ingevuld die verder verwerkt worden in een maandlijst. 
Aan de hand van deze informatie kan al of niet geconmstateerd worden of de buurtbewoners 
tevreden zijn over het bewonersparkeren, en of dit na het proefjaar wel een vervolg moet 
gaan krijgen. De uitslag van dit wijkpanel vormt een van de peilers waarop de gemeente Delft 
verdere besluitvorming gaat plegen. In februari is de eerste evaluatieavond geweest waarop 
bleek dat de tevredenheid overdag licht aan het stijgen is maar dat men ontevreden is over 
het parkeren ’s-avonds en over de controle van de parkeercontroleurs. 
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Toelichting algemeen
 
 
 
Waarderingsgrondslagen
 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
De balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarde. 
Alle bedragen zijn verantwoord in nederlandse guldens. 
Voor de verantwoording in de rekening van baten en lasten is de nominale waarde als 
grondslag gehanteerd. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Balans       
Belangenvereniging 
Olofsbuurt/Westerkwartier 

      
       
Omschrijving   Rekening 2001 

in guldens 
Omschrijving   Rekening 2001 

in guldens 
 

     
Bank  4.673,27 Terug te bet.subsidie  2.942,62  
Kas  4,50 Crediteuren  114,25  
     
    0,00 Kapitaal  1.620,90  
     
Totaal   4.677,77 Totaal  4.677,77  
     
     
Rekening     
Van lasten en baten     
     
Omschrijving  Begroting 

2001/2002  
in guldens 

Rekening 2001
In guldens 
 

Omschrijving  Begroting 
2001/2002 in 
guldens 

Rekening 2001 
in guldens 

 

     
Kosten oprichting  1500,00 959,14 Gemeente Delft  2.057,38  
Vergaderkosten 625,00 132,00 Rente  0,58  
Alg. ledenvergadering 500,00 58,00 Bijdrage leden                    2.695,00  
Kopieerkosten overig 250,00 123,25    
Kamer v. Koophandel 45,00 62,04    
     
Nieuwsbrieven                 1.680,00 1344,59    
Verspreiding 600,00    
Kosten website 550,00 260,14    
     
Ver.kosten algemeen  200,00     
Representatie 100,00    
Onvoorzien/wijkpanel 400,00 192,90    
     
   -  
     
Resultaat  1.620,90 Resultaat   
Totaal  6.450,00 4.752,96 Totaal  4.752,96  
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Toelichting bij de balans
 
Terug te betalen subsidie 
Dit betreft het aan de gemeente Delft terug te betalen subsidiebedrag van ƒ 2.946,62. 
Bank 
Het saldo van de rekening van ƒ 4.673,27 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 28-12-2001,  
nummer 36.  
Crediteuren 
Van het saldo crediteuren per 31-12-2001 ad ƒ 114,25 is bij de administratie een specificatielijst 
aanwezig. 
 
Vermogen 

 2001  
   
Stand per 1 januari ƒ                      0,00   
Resultaten saldo - 1.620,90  
 -------------  
Stand per 31 december ƒ 1.620,90   

 
Toelichting bij de rekening van Baten en Lasten
 
Specificatie terug te betalen subsidie
Ontvangen subsidie gemeente Delft    ƒ 5.000,00 
Af:nieuwsbrieven/wijkpanel   -  1.537,49 
    Bestuurskosten/kantoorartikelelen  -     259,75 
    Kosten web-site   -     260,14 
     ------------ 
            ƒ 2.942,62 
    ======= 
Nieuwsbrieven
Kosten van 8 nieuwsbrieven     ƒ  1.344,59 
     ======= 
Kantoorartikelen 
Aanschaf cartridge’s printer                     ƒ    120,50 
Fotolijm    -         2,75 
    ƒ    123,75 
      ======= 
Kosten oprichting 
Oprichtingsakte    ƒ    959,14 
       ======= 
Inkomsten     
Ontvangen bijdragen leden             ƒ 2.695,00 
Rente    -         0,58 
    ƒ 2.695,58 
     ======= 


