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Voorwoord
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2005 aan van de Belangenvereniging
Olofsbuurt/Westerkwatier.
De belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier is in 2001 opgericht als protest tegen de
invoering van het bewonersparkeren. Binnen de wijken bestond grote behoefte aan een
formele vereniging die stem kon geven aan de kritiek van de bewoners over de gemeentelijke
plannen die onder andere een gevolg waren van het besluit een autoluwe binnenstad in te
stellen. Dit initiatief is niet vruchteloos gebleven. In de afgelopen jaren heeft de vereniging
veel bereikt. De gemeente beschouwt de belangenvereniging - met een achterban van circa
vierhonderdvijftig leden - als een serieuze gesprekspartner. Wat is er zoal gebeurt in 2005:
Begin 2005 is samen met de gemeente een wijkbrede enquête uitgezet waarin nog een keer
gevraagd werd naar de tevredenheid van de wijk over het ingevoerde parkeersysteem.
Daarbij is gevraagd naar hoeveel men bereid is te betalen voor de vergunning en de
bezoekerskaart. De buurtbewoners willen in ieder geval niet meer dan 50 euro betalen voor
de vergunning. Men vond ook dat het huidige systeem nog verbeterd kan worden. In bepaalde
(achtergelegen) delen van de wijken is slechts dertig procent van de bewoners tevreden. In
april 2005 is in de Ontmoetingkerk een politiek forum parkeren georganiseerd waarbij
bewoners vragen konden stellen aan de Delftse politiek over het ingevoerde
bewonersparkeren. Tijdens het forum werd de uitslag bekend gemaakt van de enquête.
Zaken die onze brede belangstelling hebben gehad, zijn de ontwikkelingen rond het tarief van
de parkeervergunning (kostendekkend) en de kosten van de bezoekerskaart. De
belangenvereniging heeft ernstige kritiek gehad op de invoering van de digitale
bezoekerskaart. Om de voortgang te kunnen blijven volgen, zijn heel wat
commissievergaderingen en vergaderingen van de gemeenteraad bezocht door leden van de
belangenvereniging. Daarnaast zijn er diverse gesprekken geweest met ambtenaren van de
gemeente Delft. Veel aandacht is ook besteed aan de ontwikkeling rond de spoortunnel. Er is
een bezwaarschrift geschreven over de bouwhoogte en verkeersdrukte in de omgeving van
de Coenderstraat. U bent gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
door middel van het uitbrengen van drie nieuwsbrieven die de belangenvereniging heeft
verspreid in de wijk.
Tenslotte wordt iedereen weer bedankt die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor het goed
functioneren van de belangenvereniging.
Delft, 30 maart 2006
Getekend d.d.
, voorzitter
, secretaris
, penningmeester
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VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE

Wij hebben de jaarrekening 2005 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 vormt 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 2005 en van de baten en lasten over 2005
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Delft, 10 april 2005

Dhr. A.P. Nieudorp

Dhr. J. van Schie
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Samenstelling bestuur
Mw. C. Schot
Mw. J.A.M. de Koning
Mw. I. Weijts-Derks
Dhr. G.A. van der Wedden
Dhr. C.N. Schmidt
Dhr. H.G.C. van Adrichem

algemeen
voorzitter
algemeen (12-4-2005)
secretaris
algemeen
penningmeester

Ondersteuning bestuur Belangenvereniging
Mw. S. Ruigrok
duurzaamheid/algemeen
Dhr. J. de Boo
spoorzone en parkeren en verkeer
Dhr. A.H.G. van Adrichem
onderhoud website
Mw. N. Breedveld Bijouw
ledenadministratie/algemeen
Dhr. A.P. Nieudorp
parkeren en verkeer en denktank
Dhr. J. van Schie
duurzaamheid/algemeen
Dhr. W. Wernik
algemeen
Dhr. M. van der Salm
spoorzone
Dhr. R. Prins
spoorzone
Dhr. D. de Quartel
spoorzone/algemeen
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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
Bank
Kas

Rekening 2004

4.400,89
9,40

Rekening 2005 Omschrijving

4.687,31 Terug te bet. subsidie
16,45 Crediteuren

Rekening 2004 Rekening 2005

0,00

0,00

1.019,78

90,00

Debiteuren

2.005,00

2.230,00 Kapitaal

5.395,51

6.843,76

Totaal

6.415,29

6.933,76 Totaal

6.415,29

6.933,76

Rekening
Van lasten en baten
Omschrijving

Rekening 2004

Rekening 2005 Omschrijving

Rekening 2004 Rekening 2005

Vergaderen, bestuur en
kosten alg. ledenvergadering
Overige kosten
Kamer v. Koophandel

127,16

84,88 Gemeente Delft

1.250,00

1.250,00

24,00
25,70

39,70 Bijdrage leden *
22,76

2.515,00

1.845,00

Nieuwsbrieven/enquête
Verspreiding
Kosten website

505,88
0,00
135,00

Raming externe
ondersteuning
Consumpties vergaderingen
Kantoorartikelen
Kosten politiek forum
incl. invulling externe
ondersteuning

750,00

Resultaat
Totaal

60,40
80,88

2.055,98
3.765,00

1.582,38 Verrekening subsidie
40,00
134,98

750,00

90,00
20,45
381,60

1.448,25 Resultaat
3.845,00 Totaal

3.765,00

3.845,00

*inclusief raming nog te ontvangen over 2005
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Toelichting bij de balans
Terug te betalen subsidie
Bij de jaarrekening 2004 was een post van 750 euro opgenomen voor externe ondersteuning. Dit
bedrag is gedeeltelijk gebruikt voor het organiseren van een politiek forum, zaalhuur en het inhuren
van een discussieleider en een theatergroep.
Bank
Het saldo van € 4.687,31 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 27-12-2005, nummer 159.
Debiteuren
Rekening is gehouden met een bedrag van € 2.230,00 als nog te ontvangen bijdragen over 2005.
Crediteuren
Van het saldo crediteuren per 31-12-2005 ad € 90,00 is bij de administratie een specificatielijst
aanwezig.
Vermogen
2005
Stand per 1 januari
Resultaten saldo
Stand per 31 december

5.395,51
1.448,25
6.843,76

2004
3.339,53
2.055,98
5.395,51
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Toelichting bij de rekening van Baten en Lasten
Specificatie te verrekenen subsidie:
Ontvangen subsidie gemeente Delft
Reservering extern onderzoek 2003
Totaal te verrekenen

1.250,00
750,00
2.000,00

Af:nieuwsbrieven inclusief bezorgkosten
Vergaderkosten/algemene ledenvergadering
Politiek forum
Kosten website
Totale wijkbrede kosten

1.622,38
90,00
381,60
134,98
2.228,96

Voor rekening van de belangenvereniging
Totale beschikbare subsidie (2000,00) – totale kosten (2.228,96) =

228,96

Nieuwbrief /enquête
Verspreiding: gebied globaal tussen J. van Beierenlaan- R. de Beerenbrouckstraat
Aantal: 3.800 stuks

Nieuwsbrief 17 en enquête (februari)
Nieuwsbrief 18 (april) + bezorgkosten
Nieuwsbrief 19 (juni)
Nieuwsbrief 20 (november) + bezorgkosten
Totaal nieuwsbrieven
Kosten politiek forum
Huur kerkzaal + consumpties
Flyers politiek forum + bezorgkosten
Geschenken deelnemers aan de forumavond
Sheets + cadeaubon discussieleider
Toneelgroep Withlof

533,60
264,20
244,20
580,38
1.622,38

.158,70
28,45
86,05
33,40
75,00
381,60

Ontvangen bijdragen leden (€ 1.845,00):
In december 2005 zijn alsnog de bijdragen verzonden over 2005. De herinneringsactie over de jaren
2003 en 2004 heeft uiteindelijk een bedrag opgeleverd van circa 800 euro. Een bedrag van 1.220,00
is afgeboekt onder meer als gevolg van verhuizingen en onduidelijkheid bij de leden die van mening
waren dat geen bijdrage aan de belangenvereniging verschuldigd was. Het voorstel is dat de
belangenvereniging een splitsing moet gaan maken in betalende leden en niet betalende leden.
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