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Jaarverslag bestuur 

         Arnhem, februari 2019 

Algemeen 
Vereniging WIE staat voor “Vereniging Wijkinitiatief Elderveld”en is opgericht op 5 
november 2010 door Ed van Dam, Monique de Wit en Ronald van den Hoogen. De leden 
van de vereniging zijn diegene die lid zijn van het Wijkplatform Elderveld. 
WIE heeft als functie geld te beheren en o.a. huurcontracten aan te gaan, daar waar het 
Wijkplatform Elderveld dat niet kan, aangezien het Wijkplatform geen juridische status 
heeft. 
 
Met ingang van 1 januari 2018 bestaat het bestuur van WIE uit Rudolf Miechels (voorzitter), 
Daniëlle Onck-Peelen (penningmeester) en Marie-Louise Peers-Vlietman (bestuurslid). 
Afgetreden formele bestuursleden per 1 januari 2018 zijn Martin Hergaarden (ex-
voorzitter), Rolf Hendriks(ex-secretaris) en Martin Patroza (ex-penningmeester). 
 
Aangezien de WIE alleen is opgericht tbv het geldbeheer het Wijkplatform zal in dit 
jaarverslag vooral worden  geschreven over aktiviteiten van het Wijkplatform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Terugblik over 2018 
 
2018 is voor het wijkplatform een bewogen jaar geweest. 
 
Na een roerige start binnen het Dagelijks Bestuur , 
hebben we in februari 2018 met een kleinere delegatie  het DB voortgezet. 
Ruud Miechels is na het vertrek van de voorzitter in 2017 nog steeds waarnemend 
voorzitter. 
Linda Klop is na een kort afscheid weer terug als eerste secretaris.  
Daniëlle Onck is sinds 1 januari penningmeester van zowel de WIE als het Wijkplatform. 
Brenda Larbui is kort tweede secretaris geweest. In goed overleg is besloten dat dit geen rol 
was voor Brenda.  
Inmiddels hebben we Marloes Bangour bereid gevonden de rol van tweede secretaris op 
zich te nemen. Op 4 oktober 2018 is Marloes benoemd tot tweede secretaris.   
Het Dagelijks Bestuur bestaat nu weer uit 4 deelnemers. We zijn nog steeds op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. 
 
Ook binnen de leden van het wijkplatform zijn  er diverse verschuivingen geweest. 
Een aantal leden hebben zich afgemeld en gelukkig hebben zich ook weer nieuwe leden 
aangemeld. 
 
Eind 2018 bestaat het Wijkplatform uit de volgende leden: 
 
DB: 
Ruud Miechels ,waarnemend voorzitter (werkgroep Straat in actie, Elderveld Actief en Redactie 

Wijkwebsite) 

Linda Klop , eerste secretaris ( werkgroep Elderveld Open, Elderveld Actief , Straat in actie en Redactie 

Wijkwebsite) 
Marloes Bangoer,  tweede secretaris (werkgroep Verkeer) 

Danielle Onck-Peelen, penningmeester (werkgroep Elderveld Open, Waterspeeltuin, 

Winkelcentrum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Leden WPF: 
Brenda Larbui, lid (werkgroep Elderveld Open) 

Ria Huls, lid Dagelijks bestuur tot 15-2-2018, lid (werkgroep Groen & Milieu en  Elderveld Schoon) 

Marie-Louise Peters, lid (werkgroep Straat in actie, Elderveld Actief en Redactie Wijkwebsite) 

Gerjan Brands, lid (werkgroep Groen & Milieu, Heemtuin en Elderveld Schoon) 

Bram Steen, lid (werkgroep Veiligheid) 

Alex Houtriet, lid (werkgroep Waterspeeltuin en Werkgroep Spelen) 

Leo van Mierlo, lid (afvaardiging BTV-Elderveld) 

Willem Zwijnen, lid (afvaardiging Wijkvereniging Elderveld) 
Rolf Hendriks, lid 
Stefan Boddenberg, lid 
 
 

Behaalde successen: 
 
Ook in 2018 heeft het Wijkplatform met alle werkgroepen weer veel gedaan voor de wijk. 
 
Werkgroep Straat in Actie 
De Werkgroep Straat in  Actie heeft ook in 2018 weer veel spullen uitgeleend aan 
wijkbewoners en wijkinitiatieven. 
Voor diverse buurtfeesten zijn tenten, installaties en meubilair verzorgt. Ook diverse 
wijkorganisaties zoals Wijkvereniging Elderveld, Biologische Tuinbouwvereniging en 
Elderveld Open maken regelmatig gebruik van onze materialen. 
In 2018 hebben we 25 tot 30 x spullen uitgeleend. 
 
 
Werkgroep Elderveld Actief 
De werkgroep Elderveld Actief was ook in 2018 weer een steun voor veel wijkbewoners. 
Met onze vrijwilligers zijn wij iedere dinsdagmorgen en woensdagmiddag te vinden in de 
Gaanderij. Wij hebben in 2018 ca 70 hulpvragen gekregen waarvoor wij klusjes hebben 
uitgevoerd. 
Met dank aan onze vrijwilligers die dit ook in 2018 weer mogelijk maakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Werkgroep Elderveld Open 
De werkgroep Elderveld Open organiseert diverse aktiviteiten voor Jong en oud in Elderveld 
Hieronder een opsomming van de aktiviteiten in 2018: 
 

 2 x een NIXfeestje voor de jeugd in de kantine van Ekca 

 Een Bingo avond in de Gaanderij 

 Nationale Buitenspeeldag op veldje achter Lexmondplaats 

 Een zomeravond speurtocht met spellen 

 Wijkfeest Elderveld met braderie en muziek op het winkelcentrum 

 Een hollandse avond in de Jan Hovingflat (soort fancy fair) 

 Jan Hoving Winterparty met live optredens 
 
De werkgroep Elderveld open kijkt terug op een geslaagd jaar.  
Vooral het Wijkfeest was een groot succes. In 2019 zullen we dit zeker weer organiseren.  
De NIX feestjes zijn niet erg druk bezocht, terwijl we toch signalen krijgen dat er voor de 
jeugd meer georganiseerd moet worden.  
Wilt u op de hoogte blijven van de aktiviteiten houd dan onze webpagina in de gaten: 
www.Elderveldopen.nl 
 
 
Werkgroep Waterspeeltuin 
De werkgroep Waterspeeltuin is in 2017 begonnen met het maken van de plannen.  
De werkgroep bestaat uit een 7-tal wijkbewoners in samenwerking met Jeugdwerk, Politie 
en Gemeente Arnhem. 
 
Hadden we begin 2018 nog een kletsnat veld, met een kabelbaan, en een paar 
speeltoestellen. Inmiddels is het een waar speelparadijs geworden. 
 
We hebben veel plannen gemaakt en tot waar het budget reikte zijn deze plannen 
uitgevoerd. De Firma Stout Hout heeft samen met een aantal bewoners een prachtige 
speeltuin neergezet.  Over het hele veld zijn speelaanleidingen, geulen en verhogingen om 
het water af te drijven, er is een waterpomp,  glijbanen, kruipgangen, klimtoestellen, 
schommels, bruggen over het water. Kortom een geweldige speeltuin! 
 
 Er is zelfs een Calestenicstoestel geplaats waar de oudere jeugd en sportieve buurtgenoten 
zich op kunnen uitleven. 
In het voorjaar van 2019 zal de nieuwe Waterspeeltuin nog feestelijk geopend worden. 
 
 
 

http://www.elderveldopen.nl/


 

 
 
 
 
Werkgroep Helpende Handjes 
De werkgroep voor organisatorische ondersteuning. In 2018 hebben wij voor alle 
vrijwilligers van het wijkplatform een mooi kerstpakket samengesteld. 
In het verleden organiseerden wij jaarlijks een kerstdiner en in 2017 een kerstborrel. 
Dit jaar hebben we gekozen voor een gezellige avond voor alle vrijwilligers van het 
Wijkplatform. 
In de kantine van Ekca speelde op 30 november de Whateverband voor ons. Het was een 
gezellige avond met een hapje en een drankje om iedereen te bedanken voor de inzet het 
afgelopen jaar. 
 
 
Redactie Wijkwebsite 
In 2018 is er in het Wijkplatform besloten dat er een nieuwe website mag komen. 
De website van het WPF www.elderveld.nl  is in 2018 16.851 keer bezocht. 
Onze site wordt gemiddeld 1.400 x per maand bekeken. 
 
Onze secretaris Linda Klop bouwt websites en er is voor gekozen dat zij ook de site van het 
WPF maakt.  De site is op 2 januari 2019 gelanceerd.  Het is een mooie overzichtelijke site 
geworden. Met dank aan Klopsoft websites 
 
 
Elderveld schoon 
In 2018 heeft deze werkgroep met een aantal vaste vrijwilligers 5 schoonmaakakties 
gehouden. Deze schoonmaakakties maken hebben we  op verschillende loacaties in de wijk 
gehouden. Vooraf hebben we geflyerd met het verzoek aan bewoners om tijdens de 
schoonmaakaktie te komen helpen. De opkomst vanuit de bewoners is wisselend.  
De reacties op onze schoonmaakwerkzaamheden zijn zeer positief. 
 
Werkgroep Winkelcentrum 
In 2018 heeft deze werkgroep weinig gedaan dit was te wijten aan de verbouwing van de 
Lidl. Wel leuk om te melden is dat de bloembakken die het WPF in 2017 heeft aangeboden 
inmiddels worden onderhouden door Animals and More. Zij verzorgen de planten en 
zorgen er ook voor dat de bakken mooi gevuld zijn. Wij zijn Animals and More hier erg 
dankbaar voor.  In 2019 zal de werkgroep weer verder gaan met de WAP-punten. 
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Financieel 
De vermogenspositie op 1 januari 2018 bedraagt € 46.588,65. Gedurende het jaar 2018 is 

dit vermogen toegenomen naar € 60.101,92. Dit is een toename van € 13.513,27.  

Hieronder leest u de belangrijkste oorzaken van deze vermogenstoename: 

- Overboeking van het begrootte gemeentebudget naar WIE totaal € 26.265,16 

- Toekenning van het burgerkrachtbudget van Elderveld Open is overgemaakt naar 

rekening van WIE € 5395,00 

- Door de overheveling van het begrootte gemeentebudget, zijn ook vrijwel alle 

gemaakte kosten via WIE gelopen.  

- Er zijn diverse buurtinitiatieven geweest  zoals AED’s en straatfeesten. Totaal voor 

€2406,21. 

- Ook zijn er diverse initiatieven gesteund van diverse organisaties in de wijk zoals 

jeugdland, BTV, Wijkvereniging totaal voor € 6,475,00. 

- het budget voor HH en de kerstpresentjes is met € 2777.50 afgenomen, dat bedrag is 

grotendeels besteed aan kerstpakkettten en aan de vrijwilligersavond. 

- Het toegekende burgerkrachtbudget voor Elderveld Open  is op €294.05 na volledig 

opgegaan aan aktiviteiten. 

- De organisatiekosten over 2018 bedragen €1.663,91. Dit zijn kosten voor 

vergaderingen inclusief drankjes, presentjes bij gelegenheden en kosten voor de 

website en hosting, bankkosten en enkele spandoeken. 

- De heemtuin heeft dit jaar  € 1.553.92 besteed, voornamelijk kosten door de twee 

inbraken. 

- Elderveld Actief heeft €433.93 uitgegeven en straat in actie € 71,02.  

- Elderveld schoon heeft in 2018 €279,09 uitgegeven 

- Aan buurtpreventie is €115.00 uitgegeven. 

 
Daniëlle Onck-Peelen 
Penningmeester Vereniging Wijkinitiatief Elderveld 
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Budgetten  Vereniging Wijkinitiatief Elderveld
 Budget per 1-1-

2018 

 

budgetaanpassi

ontvangen 

bedragen

uitgaande 

bedragen

nog te 

ontvangen 

nog te 

betalen 

budget per 31-

12-2018

 Startkapitaal/ bankkosten 3.205,51€            -400,00€         10,03€        -382,12€            -€            -€            2.433,42€        

 Organisatiekosten -€                     1.400,00€        -€            -1.368,15€         -€            -€            31,85€             

 Communicatiekosten -€                     2.390,00€        -€            -€                   -€            -€            2.390,00€        

 WAP Hollandweg/Campagne LRidW 3.000,00€            500,00€           -€            -€                   -€            -€            3.500,00€        

 WAP Elderveld Schoon -€                     500,00€           -€            -279,09€            -€            -€            220,91€           

 werkgroep Groen en Milieu -€                     500,00€           -€            -€                   -€            -€            500,00€           

 WAP Winkelcentrum -€                     500,00€           -€            -€                   -€            -€            500,00€           

 WAP Waterspeeltuin -€                     500,00€           -€            -€                   -€            -€            500,00€           

 Buurtinitiatieven

AED, Minibieb, Tang So Doo, 

Straatfeest 

-€                     4.060,00€        -€            -2.406,21€         -€            -€            1.653,79€        

 BTV,Jeugdland, wijkvereniging -€                     6.600,00€        -€            -6.475,00€         -€            -€            125,00€           

 E'veld Open 1.309,27€            500,00€           6.793,35€   -6.499,30€         -€            -€            2.103,32€        

 Heemtuin 20.780,55€          -€            -1.553,92€         -€            -€            19.226,63€      

 RKF 4.718,62€            -€            -€                   -€            -€            4.718,62€        

 E´veld Actief 8.587,03€            -€            -433,93€            -€            -€            8.153,10€        

 Straat In Actie -€                     500,00€           -€            -71,02€              -€            -€            428,98€           

 helpende handjes

presentjes en Kerst 
783,75€               3.000,00€        -€            -2.777,50€         -€            -€            1.006,25€        

 nieuwe WAP punten 2018 -€                     2.500,00€        -€            -€                   -€            -€            2.500,00€        

 Dig.muurkrant 3.429,11€            -€            -€                   -€            -€            3.429,11€        

 Buurtpreventie 987,70€               -€            -115,00€            -€            -€            872,70€           

46.801,54€          23.050,00€      6.803,38€   -22.361,24€       -€            -€            54.293,68€      

 

 

Budgetten per werkgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het DB van december is besloten om de budgetten voorniet actieve werkgroepen voor 2019 weer vrij te laten vallen of te 

hernoemen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Uit deze balans blijkt duidelijk dat we in 2018 het wijkbudget 2018 volledig 

hebben uitgenut.  Daarnaast is ook ruim € 700,00 van het restant uit voorgaande 

jaren opgemaakt. 

 Om duidelijk aan te geven dat het resterende wijkbudget uit voorgaande jaren 

niet meer bij de gemeente staat, zijn deze bedragen ook meegenomen in de 

opstelling voor 31-12-2017. 

 Zou dit bedrag bij de gemeente zijn gebleven dan was het nu per 31-12-2018 

vervallen. 

Op 19 februari heeft de kascommissie, bestaande uit Bram Steen en Leo van Mierlo, 
Alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode januari tot en met december 
2018 van de Vereniging  WIE en het Wijkplatform  Elderveld gecontroleerd en akkoord bevonden. 

balans vereniging Wijkinitiatief Elderveld

vaste activa -€                        -€                        

vlottende activa

restant wijkbudget 2016 bij Gemeente -€                        6.129,00€             

restant wijkbudget 2017 bij Gemeente -€                        6.710,13€             

Vogelaarbudget 2016 bij Gemeente -€                        1.388,00€             

Wijkbudget 2018 bij Gemeente 5.258,55€             

overige vorderingen (rente) -€                        10,03€                   

5.258,55€             14.237,16€           

liquide middelen

rabobank 1581.98.166 betaalrekening 1.630,05€             1.463,76€             

rabobank 1581.98.166 spaarrekening 53.124,89€           45.114,86€           

54.754,94€           46.578,62€           

kasgeld ML 43,53€                   

kasgeld Elderveld Open 44,90€                   

60.101,92€           60.815,78€           

31-dec-18 31-12-2017


