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1. Inleiding 
Het Financieel Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterspark is bedoeld voor 
de jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven. 
 
Dit verslag bevat: 

1. Ontwikkelingen 2020 
2. Resultaatrekening 
3. Eindbalans 
4. Toelichting op inkomsten 
5. Toelichting op uitgaven 
6. Toelichting op balans 
7. Uitgangspunten 
8. Oordeel Kascommissie 

Dit is het jaarverslag van de stichting. Daarnaast wordt ook elk half jaar financiële verantwoording 
afgelegd aan de gemeente als voorwaarde voor de subsidie. Die verantwoording is gedeeltelijk 
overlappend. De financiële verantwoording over de realisatie van deelprojecten ligt bij de Gemeente 
Utrecht zelf, de gemeente beheerd zelf die middelen.  

2. Ontwikkelingen 2020 
In 2020 zijn de activiteiten uit het actieplan 2020-2022 van start gegaan:  

 De stichting geeft opdracht aan de 3 landschapsarchitecten voor de ontwerpen en 
begeleiding van de buurtparticipatie. 

 De landschapsarchitecten Marc Nolden, Berdie Olthof en Michiel Huls (NOH) werken 
schetsen uit tot ontwerpen voor de deelgebieden van het Ringpark. Samen met de gemeente 
zorgen ze er voor dat de ontwerpen te realiseren en beheren zijn. 

 De gemeente Utrecht heeft een subsidie verstrekt aan de stichting voor het uitwerken van 
ontwerpen en begeleiding van de buurtparticipatie. De gemeente zal voor de realisatie en 
het beheer zorgen.  

Omdat de stichting opdrachtgever is geworden van NOH, is Michiel Huls teruggetreden als voorzitter 
van de stichting, Marloes van Es is de nieuwe voorzitter. 
 
In 2020 is gestart met schetsen in afstemming met de gemeente over: 

1. Markering van de ring om de route van het Ringpark te markeren 
2. Vergroenen Anna Maria van Schurmanstraat 
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3. Vergroenen Veilinghavenkade 

3. Resultaatrekening 
   Begroting   Werkelijk  
Inkomsten   
Subsidie Gemeente Utrecht  € 26.098,50   €   26.098,50  
Giften  €                -     €                 -    

   
Totaal  € 26.098,50   €  26.098,50  

   
Uitgaven   
Projecten   
00 - Markering van de route  €    6.100,00   €                 -    
01 - Vergroenen Veilingstraat  €                -     €                 -    
02 - Vergroenen Veilinghavenkade  €    9.075,00   €     5.445,00  
03 - Beeld- en verblijfskwaliteit Merwedekanaal  €                -     €                 -    
04 - Vergroenen Heycopstraat  €                -     €                 -    
05 - Vergroenen Schoolplein en speelveld  €                -     €                 -    
06 - Vergroenen A.M. van Schurmanstraat  €    1.512,50   €                 -    
07 - Vergroenen Trimbostuin  €                -     €                 -    
08 - Herinrichting Hefbrugpark zijde Dichterswijk  €                -     €                 -    
09 - Kruisvaartkade  €                -     €                 -    
10 - Hefbrugpark zijde Kruisvaartkade  €                -     €                 -    

   
algemene projectorganisatie   
Begeleiding voorbereiding en uitvoering  €    4.500,00   €                 -    
projectcommunicatie  €    1.000,00   €                 -    
Overige Projectkosten  €       250,00   
   
Programmering   
Hardloopwedstrijd  €                -     €                 -    

   
Bedrijfsvoering   
Bank- en verzekeringskosten  €       400,00   €        385,51  
Algemene communicatie  €       250,00   €           65,34  
Overige kosten  €       500,00   €        370,65 

   
Totaal  € 23.587,50   €     6.266,50  

   
Resultaat  €    2.511,00   €   19.832,00  
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4. Eindbalans 
  Begin   Eind  
Activa   
Vlottende Activa   
Bankrekening  € 25.742,36   €   45.574,36  
Te ontvangen Subsidie  € 26.098,50   €   26.098,50  

   
Vaste Activa   
Bezittingen  €                -     €                 -    
Totaal  € 51.840,86   €   71.672,86  

   
   
Passiva   
Eigen vermogen   
Kapitaal  € 25.742,36   €   45.574,36  
Reserve  € 26.098,50   €   26.098,50  

   
Vreemd vermogen   
Af te dragen belasting  €                -     €                 -    
Totaal  € 51.840,86   €   71.672,86  
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5. Toelichting op inkomsten 
Eind 2019 is door het College van B&W een subsidie aan de stichting toegekend van €52.197,00, dit 
op basis van het goedgekeurde actieplan 2020-2022. Begin 2020 is de bijbehorende subsidieaanvraag 
ingediend. De gemeente heeft de eerste helft van de subsidie in maart 2020 overgemaakt, de 
tweede helft volgt in 2021. Dit bedrag is als ‘te ontvangen Subsidie’ als Activa en als Reserve als 
Passiva in de balans opgenomen.  
 
De voorwaarde van de subsidie zijn o.a.: 

 Activiteiten worden 12 februari 2020 tot en met 31 december 2021 uitgevoerd. In verband met 
Corona is de einddatum door het subsidiebureau verlengd tot 31 december 2022 

 Elk halfjaar een tussenrapport en een eindrapport voor 31 mei 2023 

In 2020 zijn geen andere giften ontvangen. 
 

6. Toelichting op uitgaven 
Projecten 

Markering van de route 
Er zijn schetsen gemaakt voor de markering van het Ringpark, dit om de discussie met de gemeente 
te voeren over de mogelijkheden. De discussie met de gemeente heeft nog niet geleid tot 
overeenstemming, waardoor en nog geen buurtparticipatie heeft plaats gevonden en er ook geen 
detailontwerpen zijn gemaakt.  
 
Omdat de schetsen nog niet concreet genoeg zijn is er door NOH nog geen factuur gestuurd. 
http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/12/201208-schetsboek-ring.pdf 
 

02 - Vergroenen kades Veilinghaven 
Om de discussie met de gemeente te voeren over de ‘speelruimte’ voor de vergroening van de 
Veilinghavenkade zijn een aantal principe schetsen met opties gemaakt van de Veilinghavenkade. De 
discussie met de gemeente heeft nog niet geleid tot overeenstemming, waardoor en nog geen 
buurtparticipatie heeft plaats gevonden en er ook geen detailontwerpen zijn gemaakt. 
 
Op verzoek van de bewoners van de historische schepen is ook een schets gemaakt van de 
noordzijde van de Veilinghavenkade. Dit is echter geen onderdeel van het Ringpark en daarmee ook 
buiten scope voor ons. Maar het geeft wel een indicatie wat mogelijk is. 
 
NOH heeft gedetailleerde schetsen gemaakt en daar ook een factuur voor gestuurd. 
http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/12/201208-principeschets-
veilinghavenkade.pdf 
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06 - Vergroenen Anna Maria van Schurmanstraat 
Voor de A.M. van Schurmanstraat zijn er schetsen gemaakt, dit om de discussie met de gemeente te 
voeren over de mogelijkheden. De discussie met de gemeente heeft nog niet geleid tot 
overeenstemming, waardoor en nog geen buurtparticipatie heeft plaats gevonden en er ook geen 
detailontwerpen zijn gemaakt. 
 
Omdat de schetsen nog niet concreet genoeg zijn is er door NOH nog geen factuur gestuurd. 
http://ringparkdichterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/12/201208-schetsboek-AMSchurman.pdf 
 

algemene projectorganisatie 

Pas zodra er buurtparticipatie gestart wordt zullen daar ook kosten voor gemaakt worden. 
Participatie is nog niet gestart omdat er nog onvoldoende realistische en beheerbare schetsen liggen 
om voor te leggen aan de buurt. Ook Corona helpt niet bij het organiseren van buurtparticipatie. 
 

Programmering 

Hardloopwedstrijd 
Op 28 januari is met Ingmar Creutzburg (organisator Merwede Run) gesproken om te praten over de 
RingParkRun. Hier zijn wel ideeën uit voortgekomen, maar door de Corona maatregelen was het niet 
mogelijk iets te organiseren in 2020 en ook in 2021 kan dit niet. Vandaar dat alle activiteiten zijn 
gestopt voordat er geld is uitgegeven. 
 

Bedrijfsvoering 

Bank- en verzekeringskosten 
2 maart 2020 heeft het bestuur besloten om een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering af te 
sluiten.  Vanaf 2020 ontstaat een nieuwe situatie waarbij de stichting een subsidie ontvangt van de 
gemeente Utrecht en daarmee NOH betalen voor werkzaamheden (ontwerp en buurtparticipatie). 
Om die reden is enige vorm van aansprakelijkheid ontstaan. 
 

Algemene communicatie 
Omdat er in 2020 geen actieve buurtparticipaties zijn geweest, zijn hier voor ook geen kosten 
gemaakt (zoals in 2019 via een draagvlak meting).  
 
Alle kosten hebben betrekking op de Webhosting van de website http://ringparkdichterswijk.nl/.  
 

Overige kosten 
8 januari 2020 hebben het bestuur en NOH een walking dinner gedaan tussen Beers & Barrels 
(voorgerecht), de de Pomp (hoofdgerecht) en de Branding (nagerecht), de restaurants die aan op het 
Ringpark liggen. 
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7. Toelichting op Balans 
De nog te ontvangen subsidie van de gemeente Utrecht is als ‘te ontvangen Subsidie’ in de Activa en 
als Reserve in de Passiva opgenomen. 
 
De stichting heeft geen aanschaffingen gedaan en ook niets in beheer genomen, dus zijn er ook geen 
vaste activa. 
 

8. Uitgangspunten 
Bij het opstellen van het Financieel Jaarverslag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Het boekjaar volgend het kalenderjaar van januari tot en met december 
2. Alle inkomsten en uitgaven hebben betrekking op het huidige boekjaar. 
3. Activiteiten waar een voorziening voor is getroffen worden betaald ten laste van die 

voorziening. 
4. Alle vastgestelde activiteiten worden apart begroot. In de begroting en jaarverslag komen 

geen activiteiten voor die niet zijn geaccordeerd.   

 

9. Kascommissie 
Dit verslag wordt samen met de kas gecontroleerd door de kascommissie.  
 
De controle is op 8 maart 2021 uitgevoerd door Harmen Binnema en Dave Huitema in aanwezigheid 
van Geert van Dijk (penningmeester Stichting vrienden van het Ringpark Dichterswijk. 


