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Voorwoord
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2002 aan van de Belangenvereniging 
Olofsbuurt/Westerkwatier. 
 
De belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier is in 2001 opgericht als protest tegen de 
invoering van het vergunningparkeren. Binnen de wijken bestond grote behoefte aan een 
formele vereniging die stem kon geven aan de kritiek van de bewoners over de gemeentelijke 
plannen mede als gevolg van de autoluwe binnenstad. Dit initiatief is niet vruchteloos 
gebleven. In de afgelopen jaren heeft de vereniging dan ook veel bereikt. De gemeente 
beschouwt de belangenvereniging -met een achterban van ruim vierhonderd leden -  als een 
serieuze gesprekspartner. 
Hoe gaat het nu verder met het bewonersparkeren.  
Recent onderzoek van de belangenvereniging en de Grontmij wijst uit dat een deel van de 
wijkbewoners weliswaar een positief oordeel heeft over het systeem als zodanig maar ook dat 
het huidige systeem nog steeds veel te wensen overlaat. In bepaalde (achtergelegen) delen 
van de wijken is slechts dertig procent van de bewoners tevreden. Om die reden zijn wij in de 
zomervakantie van 2002 met de gemeente overeengekomen om de proef met een jaar te 
verlengen tegen het huidige tarief. Nog steeds vindt er regelmatig met de gemeente overleg 
plaats over mogelijke aanpassingen en verbeteringen van het systeem. Een van de resultaten 
van ons onderzoek is een aangepaste bloktijd naar de avond toe omdat juist dan de 
parkeerdruk als lastig werd ervaren. Dankzij ons eigen onderzoek en informatie uit de wijken 
beschikken wij inmiddels over genoeg ideeën om het parkeerbeleid op voor ons belangrijke 
punten te verbeteren. Ook wordt in dit verband veel aandacht besteed aan een 
maatschappelijk aanvaardbaar tarief en de toezegging van de gemeente om 120 
parkeerplaatsen aan te leggen. Tot nu toe heeft de belangenvereniging zich geconcentreerd 
op het vergunningparkeren. Maar wij willen meer. De afgelopen jaren is gebleken dat binnen 
de wijken grote behoefte bestaat aan een centrale spreekbuis voor de bewoners. Om die 
reden willen wij ons dan ook gaan bezighouden met andere thema’s die binnen onze wijken 
aan de orde zijn. Zo hebben wij onder andere zitting genomen in het wijkplatform en het 
platform Spoor. Tenslotte wordt weer dank gebracht aan diegenen die zich op enigerlei wijze 
hebben ingezet voor een goed functioneren van de belangenvereniging. 
 
Delft,  25 maart 2003 
 
Getekend d.d.  27 januari 2004 
 
    , voorzitter 
 
 
    , secretaris 
 
 
    , penningmeester 
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 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE
 
 
 
Wij hebben de jaarrekening 2002 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 2002 en van de baten en lasten over 2002 
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
 
Delft,  1 mei 2003 
 
 
John van Campenhout     Sylvia Ruigrok 
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Samenstelling bestuur .
 
Mw. C. Schot     -voorzitter   
Dhr. G. Riphagen    -secretaris   
Dhr E. Damen     -secretaris m.i.v. 1-4-2002 
Dhr. H.G.C. van Adrichem   -penningmeester  
 
Ondersteuning bestuur Belangenvereniging
Mw. S. Ruigrok  duurzaamheid en algemeen 
Mw. A. den Os  algemeen 
Arnaud v Schoonhoven secretariaat 
Mw F. de Jong  duurzaamheid en nieuwsbrief 
Dhr. J. de Boo   spoorzone en parkeren en verkeer 
Dhr. J. van Campenhout duurzaamheid en nieuwsbrief 
Dhr. N. Schmidt  duurzaamheid  
A.H.G van Adrichem  onderhoud website 
Bart Overdevest  algemeen 
Caroline Rulkens  algemeen 
A.P. Nieudorp   parkeren en verkeer en denktank 
Claartje Vorstman  algemeen 
W. Wernik   algemeen 
Anne Marie Reijnders  parkeren en verkeer 
Mw. I. Salle   wijkpanel en nieuwbrief 
 
Wijkpanel
Het Wijkpanel. 
Vanaf 1 oktober 2001 hielden zo ongeveer 50 buurtbewoners de ontwikkelingen omtrent het 
bewonersparkeren scherp in de gaten (ogen en oren).  Wekelijks werden lijstjes ingevuld die 
verder verwerkt konden worden in een maandlijst. Aan de hand van deze informatie kregen 
wij een goed beeld over de tevredenheid in de twee wijken. De informatie sloot dan ook goed 
aan bij de uitkomsten van de breed uitgezette wijk enquêtte en het onderzoek van de 
gemeente Delft  De uitslag van dit wijkpanel vormde dan ook een van de peilers waarop de 
gemeente Delft moest besluiten het proefjaar te verlengen.   
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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 euro’s; 
• 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 
Rekening 2002 Omschrijving  Rekening 

2001 
Rekening 2002  

     
Bank 2.120,63 1.804,93 Terug te bet.subsidie 1335,30 139,60  
Kas 2,04 2,04 Crediteuren 51,84 39,25  
     
    0,00 Kapitaal 735,53 1.628,12  
     
Totaal  2.122,67 1.806,97 Totaal 2.122,67 1.806,97  
     
     
Rekening     
Van lasten en baten     
     
Omschrijving  Rekening 2001 Rekening 2002

 
Omschrijving  Rekening 2001 Rekening 2002  

     
Kosten oprichting  435,24 0,00 Gemeente Delft 933,60 1.195,70  
Vergaderkosten 59,90 12,15 Rente 0,26 0,00  
Alg. ledenvergadering 26,32 45,80 Bijdrage leden                   1.222,93 1.040,05  
Overige kosten 55,93 34,62    
Kamer v. Koophandel 28,15 147,50    
     
Nieuwsbrieven/enquette    610,15 911,35    
Verspreiding 0,00 0,00    
Kosten website 118,05 80,98    
     
Ver.kosten algemeen  0,00     
Representatie 0,00    
Onvoorzien/wijkpanel 87,53 110,80    
     
   -  
     
Resultaat 735,53 892,55 Resultaat   
Totaal  2.156,80 2.235,75 Totaal 2.156,80 2.235,75  
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Toelichting bij de balans
 
Terug te betalen subsidie 
Dit betreft het nog met de gemeente Delft te verrekenen subsidiebedrag van € 139,60. 
Bank 
Het saldo van de rekening van € 1,804,93  is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 31-12-2002,  
nummer 64.  
Crediteuren 
Van het saldo crediteuren per 31-12-2002 ad € 39,25 is bij de administratie een specificatielijst 
aanwezig. 
Vermogen 

 2002 2001 
   
Stand per 1 januari                     735,53   0,00 
Euroconversie                         0,04  
Resultaten saldo            892,55                        735,53
Stand per 31 december  1.628,08                        735,53
   

 
Toelichting bij de rekening van Baten en Lasten
 
Specificatie te verrekenen subsidie
Ontvangen subsidie gemeente Delft       2.268,90 
Uitgaven boekjaar 2001         933,60 
Uitgaven boekjaar 2002 
Af:nieuwsbrieven/wijkpanel   -     123,20        in 
    Wijkenquette              -     898,95       totaal 
    Bestuurskosten/kantoorartikelen  -       92,57       1.195,70 
    Kosten website   -       80,98 
      ------------ 
                  139,60 
     ======= 
Nieuwsbrieven
Kosten van nieuwsbrieven            12,40 
Wijkpaneel          110,80 
wijkenquette                     898,95
      1.022,15 
Kantoorartikelen      
Ordners                             18,62 
Cartridge printer            16,00 
            34,62 
      ======= 
Inkomsten     
Ontvangen bijdragen leden               1.040,05 
     ======= 


