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Verslag 2019 

Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint 

 

Verslag 2019  

Tijdens de Bewonersvergadering van 10 mei 2019 werden vier 

nieuwe bestuursleden benoemd. Dit bracht het bestuur van 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op redelijke sterkte. 

Deze benoemingen noopten het Wijkberaad om na te denken 

over zijn visie en speelveld. Daartoe heeft het in september 

een retraite (teammiddag) gehouden, onder voorzitterschap 

van een kundige buurtbewoner. Tijdens die dag is het 

speelveld van het Wijkberaad in kaart gebracht en een nieuw 

mission statement vastgesteld (zie kader). In 2020 zal een 

nadere invulling worden gegeven van het speelveld. 

Wijkfestival ‘Power Flower’ op zaterdag 14 september werd 

grotendeels ingevuld door de verschillende activiteiten van 

Wijkcentrum De Hyacint onder de aandacht te brengen. Zo 

was er een wijkwandeling uitgezet, de winkeliers hadden een 

strippenkaart georganiseerd en in het kader van Open 

Monumentendag was een Papaverhof-woning opengesteld 

voor bezoek en rondleiding. De wethouder nam de opening 

van de dag voor zijn rekening.  

De Werkgroep Omgevingsvergunning kwam drie keer bijeen. 

Gedurende het jaar ging de programmamanager van de 

gemeente met pensioen en zijn er nieuwe contacten gelegd 

en is een poging gewaagd om serious gaming te organiseren. 

Dit is uiteindelijk in januari 2020 gelukt.  

De Werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt (BLOB, 

samen met de Bomenbuurt) heeft diverse activiteiten opgezet 

en uitgevoerd. Zo zijn er energiecoaches opgeleid, is er een 

warmtecamera aangeschaft (waarmee een energiescan van 

een woning kan worden gemaakt) en is het eNeRGie Festival 

georganiseerd op drie pleinen in de Bomenbuurt. 

De Redactie Wijkwijs is wederom uitgebreid met (ook jonge) redacteuren. Het blad kan in zich 

een grote belangstelling verheugen. Wijkwijs verscheen in 2019 volgens planning vijf keer. 

  

 
Mission Statement van Wijkberaad 

Bloemenbuurt De Hyacint: een fijne wijk 

voor een ieder die hier tijd doorbrengt. Een 

wijk waarin je jong kunt zijn en oud kunt 

worden 

 

Dit dient zich te uiten in de leefbaarheid 

van de wijk en de verblijfskwaliteit van 

onze omgeving. 

Wijkberaad Bloemenbuurt richt zich dus op 

meer dan alleen bewoners, maar ook op 

ondernemers, winkeliers, scholieren, 

zorgbehoeftigen en passanten. 

De verschillende aspecten waarover het 

gaat zijn onder meer verkeer, milieu & 

klimaat, bouw, zorg & welzijn, veiligheid, 

bedrijvigheid, openbaar vervoer, sport, 

wonen, horeca, groen en regelgeving & 

vergunningen. 

De taakstelling van de bewonersorganisatie 

richt zich hierbij op informeren, activeren, 

faciliteren en escaleren. We ondersteunen 

acties en initiatieven van andere partijen 

en belanghebbende die onze doelstelling 

ondersteunen. We stellen onze eigen 

prioriteitstelling als het gaat om de 

veelheid van onderwerpen waarin we onze 

tijd kunnen steken. We zijn bij uitstek een 

vrijwilligersclub en geen formele 

organisatie. Wij zijn actieve bewoners die 

het weefsel in onze buurt op allerlei 

manieren willen versterken om die fijne 

wijk te kunnen zijn. 
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De Tuinwerkgroep floreert. Er zijn regelmatig nieuwe 

tuinvrouwen en -mannen in de Hyacinttuin achter het 

Wijkgebouw te zien! 

Dat de Tuinwerkgroep bezig is wordt wekelijks gadegeslagen 

door de Jeu-de-boulende wijkbewoners. 

Er is ook een Kerstborrel georganiseerd waarbij de zanggroep 

Kwasi Kloos een passende voorstelling gaf en waarbij nieuwe 

gezichten in Wijkcentrum De Hyacint zijn waargenomen. 

De Breiclub voorziet duidelijk in een behoefte. Er stond een leuk artikel over deze club in 

Wijkwijs nr. 5. 

Voor Open Coffee Bloemenbuurt in Lokaal 7 er is weer een team van ondernemende 

wijkbewoners  gevonden dat de bijeenkomsten organiseert. De bezetting overdag van het lokaal 

kan nog beter. 

In januari 2019 is Huiskamer De Hyacint van start gegaan eens in de twee weken op 

zondagmiddag (iedere oneven week).  

De twee Bridgeclubs en de Schaakclub zijn niet meer uit het Wijkgebouw weg te denken 

hersenkrakers. 

In de drie Leesclubs wordt de Nederlandse literatuur besproken. Bij de Scrabbleclub wordt 

geprobeerd een kruiswoordpuzzel in elkaar te zetten. 

Maandelijks komen lekkerbekken bij elkaar als Kook- en eetclub om voor elkaar en zichzelf eten 

te koken. 

Het in 2018 gestarte Eetcafé De Hyacint heeft in 2019 een succesvolle doorstart gekregen. Niet 

alleen zijn er veel enthousiaste eters, ook de kokers doen het met veel plezier. En gehuld in 

mooie schorten!  

Op de valreep van 2019/2020 heeft het bestuur een aangescherpt rookbeleid ingevoerd. 

Verheugd was het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt ook over de gereedgekomen nieuwe 

huisstijl en een vernieuwde website. Deze werd vol trots tijdens de Bewonersvergadering op 10 

mei 2019 gepresenteerd. 

Er gingen ook zaken minder goed. Er is geen goede vervanging van de tafels gevonden (ze zijn 

verouderd en te zwaar). Medio januari 2020 hebben we besloten om de bladen van de tafels te 

vervangen.  

Voorts hebben we geen tijd gehad om ons over de vloer van de benedenzaal te buigen; die is 

eigenlijk aan vervanging toe.  

Ook is de bewegwijzering naar Wijkcentrum De Hyacint niet gerealiseerd. Dat hopen we in 2020 

te doen.  

Ten slotte noemen we de beoogde betere benutting van Lokaal 7; is nog niet helemaal gelukt. 

De voorlopige uitkomsten van onze financiën 2019 laten zien dat we het jaar kunnen afsluiten 

met een klein negatief saldo van de baten en lasten. De cijfers zijn nog onderwerp van externe 

controle. 
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Vooruitblik 2020 
Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt heeft het thema 

Duurzaamheid gekozen om richting te geven aan de 

activiteiten die het in 2020 gaat uitvoeren. De speerpunten 

zijn dan ook: 

• Van het Wijkfestival een Duurzaamheidsdag maken met 

allerlei activiteiten in het kader van onder meer: 

hergebruik, repareren, recyclen, energieverbruik, 

ruilbeurs. 

• Een lezingencyclus te organiseren over thema’s die in dit kader spelen; bijvoorbeeld: ‘zero 

waste’, composteren, slimme wateropslag en klimaatgesprekken. 

• Het ondersteunen van het ambitieuze programma van de Werkgroep Duurzaamheid die 

samen met de Bomenbuurt is opgericht. Dit betekent onder meer: communicatie versterken,  

vrijwilligers werven en activiteiten faciliteren. 

• Daarnaast staan praktische beheerzaken op de agenda: bewegwijzering, vloer, beter gebruik 

van Lokaal 7 en van de tuin (bijvoorbeeld: high tea, muziek op zondag). 

 

Voor het uitvoeren van onze activiteiten hebben we natuurlijk geld nodig. We genereren zelf 

inkomsten via bijvoorbeeld de fietsstalling, de verhuur van onze lokalen en advertenties in 

Wijkwijs. Maar deze inkomsten zijn onvoldoende. Wijkberaad Bloemenbuurt ontvangt daarnaast 

van de Gemeente Den Haag gelukkig (standaard) een basissubsidie en een subsidie voor (basale) 

administratieve ondersteuning (AO). Daarnaast vragen we de Gemeente Den Haag in de regel 

een kleine subsidie voor speciale activiteiten (de speerpunten). 

 

Den Haag, maart 2020 
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Financiële verantwoording 2019 
 
Het financiële jaar 2019 liet een positief resultaat zien; ten opzichte van de begroting was er 

een groter positief verschil. Dat is met name te verklaren doordat de geplande aanschaf van 

nieuwe tafels voor ons Wijkcentrum niet is gerealiseerd. Verder waren er met name meer 

inkomsten uit de activiteiten en een hogere opbrengst voor de advertenties in de Wijkwijs. 

Daarentegen waren de uitgaven voor energie, de onderhoudskosten voor het gebouw en de 

activiteiten hoger dan begroot. Het positieve saldo van de exploitatie wordt toegevoegd aan de 

Algemene reserves, voor als het een jaar wat lastiger gaat.  

Gezien de te verwachten situatie in 2020, zal deze buffer wel eens eerder aangesproken kunnen 

worden dan voorzien. We hebben voor het Wijkberaad goede inkomsten dankzij de subsidie van 

de gemeente en de verhuur van onze ruimtes en we kunnen daarmee de uitgaven voor 

activiteiten, investeringen, de Wijkwijs en overige activiteiten bekostigen. De cijfers voor het 

jaar 2019 zijn door een extern bureau gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

Geert van Drimmelen 

penningmeester Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Maart 2020 

saskiadeswart
Typewritten Text

saskiadeswart
Typewritten Text

saskiadeswart
Typewritten Text
6



Stichting Wijkberaad De Hyacint

Exploitatie Realisatie Begroting
2019 2019 verschil opmerkingen

Inkomsten
Ontvangen subsidie gemeente
Basissubsidie 5.711 5.711 0 5.711
AO-subsidie 4.668 4.688 -20 4.668
Overige subsidie 7.836 7.836 0 1.206 1.198 1.084 1.852 1.512 984
Externe Communicatiesubsidie 4.740 4.750 -10 4.740

0 22.955 22.985 -30 0 5.711 4.668 1.206 1.198 1.084 1.852 1.512 984 4.740

Verhuur grote zaal 8.860 11.000 -2.140 8.860
Verhuur lokaal7 6.123 5.000 1.123 6.123
Verhuur kantoor 80 100 -20 80
Advertenties Wijkwijs 6.220 5.000 1.220 ook 2018 6.220
Opbrengst fiestsenstalling 5.653 6.000 -347 5.653
Inkomsten catering 5.073 4.500 573 5.073
Overig en rente 202 0 202 202

32.210 31.600 610 15.063 10.928 0 0 0 0 0 0 0 6.220

Totaal inkomsten 55.165 54.585 580 15.063 16.639 4.668 1.206 1.198 1.084 1.852 1.512 984 10.960

Uitgaven
Huur grote zaal 2.453 2.700 -247 Feb-dec 2.453
Huur lokaal 7 5.079 5.400 -321 Feb-dec 5.079
Huur kantoor 1.414 1.550 -136 Feb-dec 1.414
OZB 415 450 -35 415
Bankkosten 605 400 205 storten 605
Energie 4.319 3.300 1.019 4.319
Schoonmaak 3.041 3.200 -159 3.041
Onderhoud gebouw 2.094 900 1.194 zonwering 2.094
Onderhoud tuin 14 800 -786 14
Inventaris 1.653 4.000 -2.347 geen tafels, wel afw mach 1.653
Verzekeringen 365 300 65 365
Internet en telefoon/comm 1.519 1.100 419 1.519
Administratie 1.115 1.000 115 1.115
Adm Ondersteuning 10.682 13.250 -2.568 342 4.840 352 264 1.100 1.056 1.144 880 704
Organisatie-overig 0 100 -100 0
Kosten vrijwilligers 697 500 197 697
Bestuurskosten 763 1.100 -337 505 258
Inkoop catering 3.791 1.900 1.891 1400 wijn 3.791
Buren/Open dag 875 950 -75 0 875
Repaircafe 0 250 -250 0
Wijkwijs 10.036 9.750 286 postz, ook 2018 0 10.036
Fietsenstalling 0 230 -230 0
Nieuwjaarsreceptie/Kerstbijeenk 741 250 491 koor 250 741
Lokaal 7 marketing 38 350 -312 0 38
WG Duurzaamheid 338 300 38 0 338
WG Omgevingsvergunnig 0 300 -300 0
Promotie en wijkact 1.420 1.200 220 482 938

53.468 55.530 -2.062 9.362 21.282 4.840 690 264 1.138 1.931 1.144 1.138 11.679

Uitgaven 53.468 55.530 -2.062 9.362 21.282 4.840 690 264 1.138 1.931 1.144 1.138 11.679

Inkomsten 55.165 54.585 580 15.063 16.639 4.668 1.206 1.198 1.084 1.852 1.512 984 10.960
Uitgaven -53.468 -55.530 2.062 -9.362 -21.282 -4.840 -690 -264 -1.138 -1.931 -1.144 -1.138 -11.679
Saldo exploitatie 1.697 -945 2.642 5.700 -4.644 -172 516 934 -54 -79 368 -154 -719
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Stichting Wijkberaad De Hyacint

1.531
BalansStichting Wijkberaad De Hyacint

2019 2018 2019 2018

NL21 INGB 0002 1816 57 1.599          1.466          Kapitaal-vast 15.000        15.000         
NL75 INGB 0007 8610 05 1.448          2.462          Kapitaal-algemeen 16.658        738               
NL85 INGB 0006 1185 11 1.856          1.840          Kapitaal-lopend boekjaar 1.697          15.920         
Kas -               1.509          Kapitaal - totaal 33.355        31.658         -1

Vermogensrekening 0,05 31.500        29.847        
Debiteuren 187              236              

Vooruitontvangen huur 1.386          1.091           
Vooruitbetaalde posten -               -               Borg 1.505          1.775           

Crediteuren/nog te betalen 345              2.835           

Balanstotaal 36.591        37.359        Balanstotaal 36.591        37.359         
-               -                

Specificaties

netto verhuur zaal 6.407 8.300 -2.453
netto verhuur lok7 1.005 -750 3.781
netto verhuur kantoor -1.334 -1.450
netto catering 1.282 2.600
netto Wijkwijs 924 0
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