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Jaarverslag 2021
Dit is het eerste jaarverslag van stichting Bewoners Op Enka. Het dient als verslaglegging van
activiteit en initiatief op en rond de wijk Op Enka. Ook verantwoorden we de financiën van de
stichting.

Doelstelling stichting
De stichting zet zich in voor de leefbaarheid van Op ENKA door:
●
●
●
●

Bewoners bij elkaar te brengen
Te makelen voor en tussen initiatieven
Het beheren van ﬁnanciën voor wijkinitiatieven
Communicatie over wijkaangelegenheden via Facebook, website, e-mailnieuwsbrief, etc.

We hebben wel een rol in het aanjagen van activiteiten in de wijk (door mensen met elkaar te
koppelen), maar niet per se in de organisatie an sich. Hooguit voor een jaarlijkse nieuwjaarsborrel,
bewonersavond en/of iets rondom Burendag. Mensen melden zich aan om actief te zijn in de wijk.
Dit stimuleren we ook door inschrijvingslijsten hiervoor tijdens bijeenkomsten/evenementen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
● Marieke Overduin, voorzitter
● Ibrahim Palaz, secretaris
● Dennis Janse, penningmeester

Ondernomen activiteiten als stichting
Als stichting hebben we dit jaar zelf de volgende activiteiten ondernomen:
● Diverse bestuursvergaderingen waarin doelstellingen, initiatieven, gesignaleerde kansen
en problemen en dergelijke zijn besproken.
● Juli. Met projectleider Edo Muller en afgevaardigden onderzoeksbureau SAB gesprek
gehad. Aandacht gevraagd voor expertise in de wijk en belang van échte deelname
wijkbewoners in comité ENKA Horapark. Als stichting willen we hier verder geen actieve
rol in nemen.
● Organisatie van een bewonersmarkt op 2 oktober. Er waren vijftien initiatieven en
organisaties aanwezig. Veel belangstelling voor groene daken. Live muziek door
Walinda de Jong. Er was hulp van de ouderraad CNS voor koffie/thee. Sponsoring van
Ryan Bakker aan huis voor de koek. Een mooie manier om kennis te maken met initiatief
in de wijk en voor herhaling vatbaar. Zie
https://www.youtube.com/watch?v=Kma4Gw2YeNY voor een videoverslag van deze
markt.
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●

December. Brief verstuurd naar college van B&W en projectontwikkelaars rondom
stationsgebied over veiligheid, ontsluiting en communicatie. Naar aanleiding van deze
brief (online) overleg februari 2022.

Ryan de bakker aan huis sponsorde de bewonersmarkt met koek.

Ondersteunde initiatieven
In 2021 hebben we de volgende initiatieven ondersteund:
●

●

Schoolplein
○ Promotie voor activiteiten
○ Bemiddeling in financiën rondom picknickbanken
Groene daken
○ Aanvragen van diverse subsidies
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●

●

●

○ Promotie voor activiteiten
○ Afhandelen verstrekte subsidies
Ontmoetingsplek
○ Besprekingen met Bzzzonder
○ Initiatief tot maken van enquête over activiteitenbehoefte op Enka (verspreid in
februari 2022)
Bewonerscomité ENKA Horapark
○ Promotie voor activiteiten
○ E-mailbox beschikbaar gesteld
○ Peilingen verzorgd op website
Burendag
○ Promotie voor de activiteiten IVN-excursie en kleedjes-markt-aan-huis

De stichting heeft bemiddeld in een subsidie van €12.000,- voor 94 groene daken met een
totaal oppervlak van 1256m2
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Overige initiatieven (voor zover bekend)
Naast de door de stichting ondersteunde initiatieven zijn er ook andere initiatieven ontstaan en
uitgevoerd Op Enka:
●
●
●
●
●
●
●

December 2020: Discord server aangemaakt ter uitbreiding van de buurt whatsapps
Maart 2021: Nationale Opschoondag, ca 30 buurtbewoners hebben zwerfafval
opgeruimd.
Maart 2021: Plaatsing slechtvalkennestkast op de grote schoorsteen
Parkeerregulering Op Enka: bezwaar van SME tegen afschaffen parkeervergunningen
op Enka afgewezen
April: Gesprekken tussen gemeente Ede, paddenwerkgroep Hora Est en buurtbewoners
over spelen, hutten bouwen en bescherming padden.
Diverse overleggen tussen de sportservice en buurtbewoners over te ontplooien
activiteiten op Enka
Mei. Online overleg met wijkbewoners en omwonenden over ideeën rond de invulling
van de ruimte tussen de muur en het spoor. Diverse ideeën van pumptrack tot trapveldje
e.d. Ook sportservice en Malkander waren hierbij aanwezig.

In december heeft Leon Hardeman een Discord server voor de wijk ingericht. Een
communicatiemedium met meerdere kanalen. Inmiddels zijn er bijna 600 gebruikersaccounts op
dit platform.
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Financiën
Dit jaarverslag gaat over het eerste jaar van stichting Bewoners Op Enka. De stichting is per 9
september 2020 opgericht. Nadat een bankrekening en verzekering waren geregeld per 4
december 2020 zijn we ook begonnen met publieke activiteiten. Het jaar 2020 telde toen nog
maar één maand. Dit jaarverslag gaat daarom over de periode december 2020 t/m december
2021.
In het eerste jaar is de stichting ondersteund met startgiften van AM (€300,-) en diverse giften
van wijkbewoners (€160,-). De gemeente Ede heeft toegezegd in de jaarlijkse vaste kosten
zoals bankrekening, website en verzekeringen te willen voorzien (€422,- in 2021). Ook heeft de
gemeente de oprichtingskosten bij de notaris en de KVK bekostigd. De stichting heeft in Ditters
Makelaars een vaste sponsor gevonden. Zij dragen per jaar €350,- bij. Als laatste heeft de Rabo
Clubsupport actie sponsoring opgebracht (€397,-). Dank aan alle sponsoren voor de bijdragen!
In 2021 zijn naast organisatiekosten (die gedeclareerd mogen worden bij de gemeente) nog
weinig kosten gemaakt. Mede door Corona was er nog niet veel mogelijk om fysiek te
organiseren. Wel is er wat besteed rondom promotie van de stichting, de burendag en de
bewonersmarkt in september/oktober (€95,-).
De winst- en verliesrekening is te zien in het overzicht op de Winst- en verliesrekening.
Voor een aantal initiatieven is de stichting gebruikt om geld te beheren. Dit gaat om de groene
daken (€12.000,-), kerstverlichting Kantinegebouw (€605,-) en picknickbankjes bij het
schoolplein (€500,-). Een deel van deze bedragen moest na 31-12-2021 nog worden besteed /
overgemaakt. Dit is te zien in de Cashflow en de Balans.
In totaal is er in 2021 €1059,63 eigen vermogen opgebouwd. Dit biedt een goede buffer om in
2022 activiteiten te ondersteunen en aan financiële verplichtingen zoals maandelijkse bank- en
verzekeringskosten te kunnen voldoen.
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Winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening over de periode tussen 01-12-2020 en 31-12-2021

Omzet
Inkomsten
Giften

€ 1 628,81
€ 160,00

Sponsoring
Subsidies

€ 1 468,81
€ 0,00

Totaaltelling omzet

€ 1 628,81

Kosten
Uitgaven
Activiteiten
Organisatiekosten
Bankkosten
PR en Communicatie
Verzekeringen
Overige kosten

€ 569,18
€ 0,00
€ 473,87
€ 119,40
€ 96,67
€ 257,80
€ 95,31

Totaaltelling kosten

€ 569,18

Netto-opbrengst over de periode

€ 1 059,63
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Cashflow
Cashflow over de periode tussen 01-12-2020 en 31-12-2021
●

Geselecteerde rekeningen
Activa:Vlottende activa:Betaalrekening

Inkomende geldstroom geselecteerde rekeningen afkomstig van
Inkomsten:Giften
Inkomsten:Sponsoring
Uitgaven:Organisatiekosten:Verzekeringen
Uitgaven:Overige kosten
Verplichtingen:Groene daken 2021
Verplichtingen:Kerstverlichting 2020, 2021
Verplichtingen:Picknickbankjes
Inkomende geldstroom
Uitgaande geldstroom geselecteerde rekeningen afkomstig van
Uitgaven:Organisatiekosten:Bankkosten
Uitgaven:Organisatiekosten:PR en Communicatie
Uitgaven:Organisatiekosten:Verzekeringen
Uitgaven:Overige kosten
Verplichtingen:Groene daken 2021
Verplichtingen:Kerstverlichting 2020, 2021
Uitgaande geldstroom
Verschil

€ 160,00
€ 1 468,81
€ 8,72
€ 50,00
€ 12 000,00
€ 605,00
€ 500,00

€ 14 792,53

€ 119,40
€ 96,67
€ 266,52
€ 145,31
€ 11 444,55
€ 583,38

€ 12 655,83

€ 2 136,70

9

Balans
Balans op 31-12-2021

Activa
Activa
Vlottende activa
Betaalrekening

€ 2 136,70
€ 2 136,70
€ 2 136,70

Totaaltelling activa

€ 2 136,70

Eigen vermogen
Vermogen
Beginsaldi

€ 1 059,63
€ 1 059,63

Totaaltelling eigen vermogen

€ 1 059,63

Vreemd vermogen
Verplichtingen
Groene daken 2021
Kerstverlichting 2020, 2021
Picknickbankjes

€ 1 077,07
€ 555,45
€ 21,62
€ 500,00

Totaaltelling vreemd vermogen

€ 1 077,07

Totaaltelling passiva

€ 2 136,70
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