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Inleiding 
 
De doelstellingen van het Wijkoverleg Statenkwartier zijn als volgt in de statuten vastgelegd:  
- Bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk 
- Behouden van het cultuurhistorische karakter van de wijk.  
 
Het bestuur van het wijkoverleg Statenkwartier streeft deze onderwerpen na door -in samenspel met 
veel andere vrijwilligers- in gesprek te zijn met de (deel)gemeente en andere instellingen die van 
belang zijn voor de wijk, en door het organiseren en stimuleren van activiteiten voor, door en met 
wijkbewoners.  
 
Ook wil het bestuur onderlinge verbanden tussen wijkbewoners verstevigen, o.a. door het in stand en 
actueel houden van de website, aanvullende sociale media en een stabiele positie voor de 
Statenkoerier. Sociale cohesie is een voortdurend aandachtspunt, zeker in een wijk waar zoveel 
expats wonen. In dit jaarverslag is beschreven welke activiteiten hebben plaatsgevonden en welke 
onderwerpen aandacht hebben gekregen in 2018. 
 

Groen 

Operatie Steenbreek 
Het groen heeft een belangrijke plek in het Statenkwartier. Door verstening kunnen o.a. zogenoemde 
hitte-eilanden ontstaan (hitte-eilanden zijn kleine of grotere plekken, meestal in steden, waar de 
temperaturen – als het elders al heet is – ettelijke graden hoger zijn door afwezigheid van voldoende 
groen). Maar ook zorgt verstening voor meer fijnstof in de lucht, regenwater kan niet goed weglopen, 
meer overstromingen, minder plek voor bijen, vlinders en vogels etc. Het Wijkoverleg heeft hierop 
geacteerd door het organiseren van “Operatie Steenbreek”. Hierbij konden inwoners van de wijk 
tegels inleveren en in ruil hiervoor gratis een plant ontvangen. Zo’n 300 tegels zijn ingezameld (en dus 
300 planten zijn hiervoor in de plaats gekomen).  

Bomenbeheer 
Het Statenkwartier kenmerkt zich door haar mooie lanen met aan weerszijde grote bomenrijen. De 
bomen kunnen echter een gevaar vormen wanneer het hard waait en takken kunnen afbreken. Veel 
bomen in het Statenkwartier zijn zogenaamde snelgroeiers, zoals populieren. De gemeente heeft 
bijeenkomsten georganiseerd om te bepalen voor de van Boetzelaerlaan en de Statenlaan wat het 
beste is; snoeien of kappen? Het wijkoverleg heeft input geleverd en meegedacht in deze 
bijeenkomsten en op aandringen is een enquête gehouden onder inwonenden.   

Bomenroute 
Naast ‘Struinen door het Statenkwartier’ bestaat er ook een “Bomenroute”; een route langs 
kenmerkende bomen in het Statenkwartier. Veel bordjes met beschrijvingen van de diverse bomen 
waren beschadigd. Deze zijn in 2018 hersteld waardoor de bomenroute ook weer in ere is hersteld.  
    

Duurzaamheid 

Project Statenwarmte 
Het Wijkoverleg heeft enige tijd geleden opdracht gegeven om te verkennen wat de opties zijn voor 
het verwarmen van onze wijk in de (nabije) toekomst, wanneer dit niet meer gebeurt kan met aardgas. 
Dit onderzoek vindt plaats onder de projectnaam “Statenwarmte”. Het Wijkoverleg heeft hier veel tijd 
ingestoken en aandacht aan besteed en o.a. plaatsgenomen in de kerngroep uit de wijk die de 
vorderingen bespreekt. Daarnaast heeft het onderzoek een prominente plek gekregen in media als de 
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Statenkoerier en wordt er in wijkvergaderingen diep op ingegaan. De bevindingen van het onderzoek 
zullen in april 2019 gepresenteerd worden op de wijkvergadering. Na de uitkomsten zal worden 
gekeken naar vervolgstappen. Door bovengenoemde plannen is het Statenkwartier uitgenodigd om 
deel te nemen aan een overlegstructuur van de gemeente, waarbij diverse wijken (zoals 
Statenkwartier) als focuswijk zijn getypeerd. Georganiseerd door de gemeente wordt in deze 
overleggen gekeken of en hoe wijken van elkaar kunnen leren en worden ervaringen uitgewisseld. 
Inmiddels worden er concrete ‘warmteplannen’ gemaakt.   

Facilitering BuurtEnergie Statenkwartier 
Naast bovengenoemde zaken is het BES (BuurtEnergie Statenkwartier) actief op het gebied van 
duurzaamheid. Het BES opereert onafhankelijk; voor de vorderingen hiervan is plek ingericht op de 
website van het Wijkoverleg.   
 

Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
 
Tramverbinding naar het Norfolkterrrein 
Dit is een onderwerp dat een geheel andere uitkomst lijkt te krijgen dan eind 2017 was verwacht: toen 
zou er een besluit worden genomen over een tramtracé, maar het huidige gemeentebestuur heeft 
besloten dit niet aan te leggen, mede in verband met de beperkte ruimte op de Westduinweg. Wij 
blijven ons echter inzetten voor een goede “geen-overstap”verbinding vanuit het Norfolkterrein in het 
belang van onze wijkbewoners en van de bewoners van het Norfolkterrein voor onze 
winkelvoorzieningen. 
 
Betaald parkeren 
De gang van zaken rondom de introductie van betaald parkeren is voor het Wijkoverleg evenals voor 
vele wijkbewoners, ronduit teleurstellend geweest. Procedureel en inhoudelijk zijn toezeggingen en 
verwachtingen niet ingewilligd door de gemeente. Zo was er medio maart 2018 de toezegging dat de 
gemeente zich zou inzetten voor een zo breed mogelijke inzet/inspraak van alle wijkbewoners, zoals 
door ons gewenst en nadrukkelijk gevraagd. Bij de bespreking van de vragenlijst begin januari 2019 
bleek deze te verspreiden vragenlijst al bij het College te liggen(!) en konden wij er geen invloed meer 
op uitoefenen. Voor het Wijkoverleg voldoende reden om de “bespreking” voor gezien te houden. U 
heeft de enquête inmiddels ontvangen en kunnen invullen. Het wachten is nu op de uitkomst. Zoals 
bekend heeft de verantwoordelijk wethouder gemeld dat een respons van meer dan 30% uit de wijk 
een representatieve enquête oplevert, die vervolgens voor de gemeente bepalend is voor wat betreft 
de uitkomst: wel, geen of aangepast betaald parkeren. 
 
Herinrichting Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan 
Geheel 2018 werd in beslag genomen door de herinrichtingsplannen van de gemeente van de 
Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan. Daarbij is gelukkig meer en 
meer sprake van gemeenschappelijke standpunten van de winkeliersverenigingen en het Wijkoverleg. 
Voor het Wijkoverleg is het van essentieel belang dat de winkelstraten een veiliger situatie opleveren 
voor alle weggebruikers, inclusief voetgangers. Voorts oefenen wij druk uit dat het tramtracé door de 
Fred zo snel als mogelijk wordt opgeheven, zodat ook dit gedeelte van het winkelgebied vlot kan 
worden heringericht. Maar dat laatste element lijkt niet erg kansrijk, mede gezien zeer beperkte 
financiële middelen, waar de gemeente niet of nauwelijks invloed op heeft (financiering nieuw 
tramtracé wordt regionaal bepaald). 
 
Scheveningseweg 
Het meerderheidsadvies van de denktank Scheveningseweg/tramlijn 1 is door de gemeente 
overgenomen. Zoals eerder gemeld was het merendeel van alle aanwezige belangengroeperingen 
voorstander van de recent doorgevoerde aanpassingen, ondanks het almaar voortdurende verzet van 
een van de belangengroeperingen. Het beoogde resultaat is er een met behoud van zoveel mogelijk 
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bomen en herplant met een bestendiger soort voor die bomen die door een fatale ziekte zijn 
aangetast.  
 
Thaborkerk, Eisenhowerlaan en omzetting kantoren naar woningen 
De eerdere plannen voor de realisatie van appartementen op de locatie Thaborkerk zijn van tafel, 
maar nieuwe opties laten op zich wachten. Het Wijkoverleg is stand by om een verantwoorde 
oplossing voor dit onderdeel te bewerkstelligen. Daarbij proberen wij ook de Duitse school te 
betrekken. Deze is nu eenmaal van belang voor het voorzieningenniveau van Statenkwartier en 
naarstig op zoek naar meer ruimte. We willen er niet aan denken dat de Duitse school elders in de 
stad of wellicht buiten de stad een onderkomen gaat zoeken. Dat zou een slag zijn voor het 
internationale karakter van onze wijk. 
 
Eisenhowerlaan 
Het overleg met de gemeente inzake een verkeersveiliger Eisenhowerlaan (specifiek het gedeelte 
tussen de Prins Mauritslaan en de Johan de Wittlaan) heeft geresulteerd in een aantal maatregelen 
voor de korte termijn die in het voorjaar van 2019 wordt gerealiseerd. Wij blijven echter aandacht 
vragen voor een meer structurele aanpak en blijven (bij herhaling) alert op een spoedige realisatie. 
In algemene zin zijn wij een sterk voorstander van de omzetting van kantoren naar woningen. Eens 
temeer wanneer daarmee ook de gelegenheid wordt genut om de stedenbouwkundige kwaliteit van 
ons beschermd stadsgezicht te verbeteren. In 2018 had een tweetal projecten onze bijzondere 
aandacht: het kantoorgebouw van het Joegoslavië-tribunaal (hoek Eisenhowerlaan/Prins Mauritslaan) 
en het kantoorgebouw Scheveningseweg 54-60. Wij hebben belanghebbende omwonenden daarbij 
ondersteund met onze kennis van bouwprocedures. Specifiek daarbij aandacht voor de massaliteit 
van de beoogde bouw die ook in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. 
 
Bouwplannen 
Het jaar 2018 hield ook een wijziging in van de wijze waarop het Wijkoverleg haar invloed wil laten 
gelden naar de gemeente met betrekking tot bouwplannen. Direct belanghebbenden (d.w.z. direct 
omwonenden) dienen hierin nadrukkelijk het voortouw te nemen, ook omdat dit de kans op 
ontvankelijkheid en succes vergroot. Op verzoek assisteert het Wijkoverleg wel. Het accent ligt bij het 
Wijkoverleg nu op beïnvloeding van College en Raad. Van groot belang zo blijkt: er is  
vooralsnog een forse discrepantie tussen wat bestuurlijk is vastgelegd in het recente 
bestemmingsplan Statenkwartier en de praktische toepassing hiervan door de gemeente. Het 
Wijkoverleg overweegt hierbij om een vertegenwoordiging van betrokken wijkbewoners en 
deskundigen in te zetten om ieder bouwplan nauwgezet te beoordelen op harmonie in 
overeenstemming met de stedenbouwkundige kwaliteit van ons Statenkwartier. 
 
Noord Westelijke Hoofdroute 
De afspraken met betrekking tot de Noord Westelijke Hoofdroute (Teldersviaduct - President 
Kennedylaan) hebben in 2018 niet geresulteerd in een daadwerkelijke uitvoering. Wij blijven bij de 
gemeente druk uitoefenen om ook dit gedeelte van het tracé aan te pakken.  
 
Verkeersafwikkeling Scheveningseweg 
Gelukkig lijkt het kruispunt Duinstraat/Badhuisweg wel te worden aangepakt op korte termijn, naar 
verwachting 2020, door de aanleg van een rotonde die ook afslaand verkeer van de 
Scheveningseweg naar de Duinstraat weer mogelijk maakt. De aanleg is recentelijk vertraagd 
vanwege de voorgenomen bouw van appartementen op de hoek bij de Duinstraat/Badhuisweg. Wij 
blijven alert voor de toegankelijkheid van onze wijk, in het bijzonder de afslagmogelijkheid 
Scheveningseweg-Frankenslag. 
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Welzijn  
 
Buurt Preventie Team 
Het Buurtpreventieteam (BPT) is met een eigen werkwijze operationeel in onze wijk. Een kleine maar 
vaste groep bewoners van onze wijk en de wijkagent ontmoeten elkaar elke derde dinsdag van de 
maand in het Couvéehuis om elkaar op de hoogte te houden van actuele zaken binnen de wijk. Het 
Buurt Preventie Team heeft sinds 2017 een eigen website http://bpts.nl. De wijkschouwen worden niet 
elke maand als groep gelopen, maar elk BPT-lid zal, wanneer hij of zij onregelmatigheden ziet in zijn 
of haar straat of deel van de wijk, dit direct melden via de gemeentelijke website of telefoonnummer. 
De site en het telefoonnummer is overigens voor elke inwoner van de wijk te gebruiken is voor -in het 
bijzonder- het melden van fietswrakken, kapotte verlichting, scheefliggende tegels en andere 
soortgelijke ongemakken. 
In november heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden georganiseerd door het stadsdeelkantoor om 
door te praten over de werkwijze van het BPT van het Statenkwartier. Het BPT van het Statenkwartier 
wordt als een voorbeeld gezien van een modern, eigentijds BPT. 
 
Open spreekuur wijkagenten 
Op de derde dinsdag in de maand was er voor de wijkbewoners met vragen of signalen een open 
spreekuur van 19.30u tot 20.00u in het Couvéehuis.  
 
WhatsApp groepen 
Het Buurt Preventie Team is begonnen in 2017 om de straat WhatsApp groepen te inventariseren 
Nu in 2018 zijn er binnen 19 straten in onze wijk WhatsApp groepen actief. De beheerders van de 
straat WhatsApp groepen hebben contact met elkaar en delen berichten.  
 
Actie De Witte Voetjes 
Tijdens de zomermaanden heeft  het BPT samen met de wijkagenten de actie de Witte Voetjes 
uitgevoerd. Waar deuren en ramen open stonden werd aangebeld en werd een flyer achtergelaten.  
 
Halloween 
Dit jaar samen met de BIZ Frederik Hendriklaan en het Maris College(VMBO school in het 
Statenkwartier) groots Halloween gevierd. Het BPT heeft groepen kinderen begeleid tijdens de 
Halloween wandelingen. Het BPT had vooraf de bewoners van de straten waar de kinderen langs 
liepen via een flyer opgeroepen om hun huis te versieren en voor een traktatie te zorgen. 
 
Sint Maarten 
Tijdens de jaarlijkse lampionnentocht in november tijdens Sint Maarten heeft het BPT geassisteerd. 
 
Rijk in je Wijk 
Het project Rijk in de Wijk is gestart in 2016. Rijk in je Wijk is een netwerk van buurtbewoners. Het 
doel van Rijk in je Wijk is elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen bij "leuke" activiteiten zoals 
de leesclub, de uit eten club, de filmclub, de theaterclub en de kookclub, maar als je mogelijk iets 
minder met je gaat en er dan wat hulp nodig is, heb je een actief netwerk. Op dit moment zijn er 25 
leden actief en minder actief. Er is voor de groep Rijk in je Wijk, 4 maal per jaar een gezamenlijke 
bijeenkomst in het Couvéehuis.  
 
Op dit moment is er vanuit Rijk in je Wijk een leesclub, een filmclub, een theaterclub, een eetclub, de 
restaurants in het Statenkwartier bezoekt en een kookclub actief. De frequentie van de clubs varieert 
van eenmaal in de vier tot zes weken. 
Rijk in je Wijk heeft een eigen e-mailadres: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com en een WhatsApp 
groep. 
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Walking Dinner 
Een groepje vrijwilligers heeft vol overgave weer het jaarlijkse succesvolle Walking Dinner 
georganiseerd. In 2018 waren er 108 gasten die een heerlijke maaltijd kregen, verzorgd door 19 
vrijwillige koks en 19 gastvrouwen en of gastheren. Het Wijkoverleg heeft het organisatiecomité van 
het Walking Dinner met de uitingen van de PR en Communicatie en het faciliteren van de catering bij 
de aftrap en de afte party van het Walking Diner op 24 maart 2018 ondersteund. Voor de aftrap en de 
afte party was de gastvrouw/heer het Couvéehuis. 
Het Walking Diner organisatiecomité bestond uit 4 actieve vrijwilligers. 
 

Kunst en Cultuur  
 
Het Wijkoverleg heeft ook dit jaar weer de verschillende kunst- en cultuurroutes in het Statenkwartier 
ondersteund. Dit is een mooie manier om ervoor te zorgen dat iedereen in de wijk elkaar kan 
ontmoeten rond het thema kunst en cultuur.  
 
Muziekroute 
De muziekroute was wederom een groot succes. Per adres schoven op een middag tussen de 100 en 
120 bezoekers aan. Er deden 14 adressen mee met ieder vijf optredens. Veel enthousiaste reacties, 
ook van de musici. Deze activiteit heeft de betrokkenheid van vele buurtbewoners, zowel de 
deelnemers en bezoekers aan de optredens van de musici in de gasthuizen, die dit vrijwillig hebben 
gedaan, vergroot. Het is fijn te ervaren hoeveel talent er in de wijk is en hoe mooi muziek mensen bij 
elkaar brengt. De nazit was in het Couvéehuis waar iedereen die vrijwillig en optreden had verzorgd of 
als gasthuis had gefungeerd, een hapje en een drankje als dank werd aangeboden. Het werd een 
gezellig samenzijn. De musici kunnen elkaars optreden niet bijwonen; dat wordt door een aantal 
betreurd. Het plan is de muziekroute in 2002 weer te organiseren. 
 
Glas-in-Loodroute 
In 2018 heeft ook de Glas-in-Loodroute weer plaatsgevonden in de wijk. 
 

Communicatie 
 
2018 was een jaar vol veranderingen binnen Communicatie. Wij zijn gaan werken met een nieuwe 
vormgever voor onze uitingen, maar hebben ook een nieuwe drukker gevonden die de printedities 
verzorgd. Denk hierbij aan de posters en uitnodigingen die op diverse plekken terug te vinden zijn, 
maar ook de printversie van de Statenkoerier.  
 
Veranderingen 
Er is 2 keer een wisseling geweest op de bestuurspost Communicatie. 
Het is in 2018 lastiger geweest als in andere jaren om voldoende adverteerders te vinden voor de 
Statenkoerier. Het team achter de Statenkoerier heeft hard gewerkt om het tijd te keren eind 2018, 
met succes. Eind 2018 is het fundament gelegd voor een herziening van de online activiteiten. Zowel 
de website als onze Facebook uitingen dienen focus te krijgen met als doen meer bezoek op de 
website te genereren. Voorwaarde hiervoor is wel dat de website beter aansluit bij de onlinebeleving 
die mensen op dit moment verwachten en gewend zijn. Hierdoor zal de wijk beter in staat zijn zich te 
laten informeren, maar ook informatie te delen.  
In 2018 is er verder communicatie verzorgd rond allerhande activiteiten waarover u hiervoor heeft 
kunnen lezen. 
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Financiën en subsidies 
 
Jaarresultaat 
In bijlage 1 ziet u de inkomsten en uitgaven van het wijkoverleg in 2018. Het Wijkoverleg heeft het 
boekjaar met een negatief resultaat van € 3.991 afgesloten. Dit is met name het gevolg van 
achterblijvende inkomsten en hoge kosten voor de Statenkoerier. Het verlies komt ten laste van de 
reserves. Ook kennen wij op dit moment een debiteurenstand van ruim € 10.000 (zie bijlage 2). Er 
wordt hard aan gewerkt om dit binnen te halen. Daarnaast zijn de nodige maatregelen getroffen om de 
Communicatieportefeuille op orde te brengen en te voorzien in aanvullende inkomsten, zoals 
subsidies en donaties.Positief is ook dat alle administratie en financiën vanaf 2019 geautomatiseerd 
zijn, zodat we vanaf nu real time inzicht hebben in de financiele situatie. 
 
Voor het functioneren van het Wijkoverleg en het kunnen organiseren van onze activiteiten is de 
gemeentelijke subsidie de belangrijkste financieringsbron. Daarnaast zijn er gedurende het jaar voor 
veel activiteiten subsidies toegekend. Ook advertentieinkomsten en donaties zijn bron van inkomsten.   
Helaas hebben wij een ongelukkig jaar gehad binnen de posten Communicatie en Statenkoerier. Dat 
leed is geleden, na bezuinigingen op de communicatiekosten en wervingsacties voor de Statenkoerier 
zien we het jaar 2019 vol vertrouwen tegemoet. 
 
Subsidies 
Er is voor een dertiental bewoners - namens hun straat - via het Wijkoverleg een activiteitensubsidie 
aangevraagd bij de gemeente voor het organiseren van een straatfeest. De gemeente kende voor 
straatfeesten een bedrag van in totaal € 8.920 toe. Met de verantwoording van de subsidies ging het 
niet makkelijk dit jaar, maar na een sommatie is dit goed gekomen.  
Daarnaast heeft de deelgemeente voor diverse activeiten €3.265 subsidie toegekend.  
 

Ten slotte  
 
Het hele overzicht van 2018 heeft u zojuist kunnen lezen.  We hebben in 2018 enorm veel werk verzet 
als bestuur, zoals te lezen in dit jaarverslag. Er is enorm veel gebeurd voor bijvoorbeeld het project 
Statenwarmte. Dat komt steeds meer serieus ‘op de rit’ en onze subsidieaanvraag hiervoor om zaken 
te gaan uitwerken is gelukkig ook gehonoreerd. Maar ook op andere vlakken heeft het bestuur niet 
stilgezeten. Er is weer een Walking Dinner, een geweldig initiatief wat maar doorgaat en in 2019 haar 
jubileum ziet. Er zijn ontelbare activiteiten op het gebied van saamhorigheid en ontmoeting en zeker 
ook op het culturele vlak. In de communicatieportefeuille zijn zaken op orde gebracht.  
Veel dank ook aan al die andere gemotiveerde en altijd aanwezige vrijwilligers, die zich belangeloos 
op zoveel plekken voor de wijk inzetten, Chapeau. 
 
We zijn alweer mooi begonnen met 2019. 
Ook zijn er wat bestuurswisselingen geweest en komen er nog aan. Eind 2018 is Dennis van Iersel de 
Communicatie gaan doen vanuit het bestuur. Per voorjaar 2019 gaat Marc Konijn het secretariaat 
doen en neemt David van der Wal de Groen- en Duurzaamheidsportefeuille onder zich. 
Al met al een sterk en enthousiast bestuur, waar een enorme drive zit om het Statenkwartier de 
mooiste en leukste wijk van Den Haag te maken. Rest mij U veel leesplezier te wensen en U vast 
weer te mogen begroeten bij een van onze bijeenkomsten! 
 
Marjolein de Jong 
namens het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier 
Den Haag, 27 maart 2019 
wijkoverleg@statenkwartier.net  
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Inkomsten  2018 Geen kostenplaats Algemeen / Bestuur Kunst en Cultuur Statenkoerier Welzijn Duurzaamheid en Groen Communicatie 
Overige opbrengsten € 105 € 105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Basissubsidies € 16.483 € 0 € 16.483 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Overige Subsidies € 8.920 € 0 € 0 € 2.000 € 0 € 6.920 € 0 € 0 
Advertentie opbrengsten Statenkwartier € 31.539 € 0 € 0 € 0 € 31.539 € 0 € 0 € 0 
Opbrengsten Welzijn € 3.265 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.265 € 0 € 0 
Overige opbrengsten € 119 € 119 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Totaal Omzet € 60.431 € 224 € 16.483 € 2.000 € 31.539 € 10.185 € 0 € 0 

Kosten  2018 Geen kostenplaats Algemeen / Bestuur Kunst en Cultuur Statenkoerier Welzijn Duurzaamheid en Groen Communicatie 
Wijkvergaderingen € 622 € 0 € 622 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Verzekeringen € 1.169 € 0 € 1.169 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Vrijwilligerskosten € 2.967 € 0 € 1.847 € 895 € 90 € 35 € 100 € 0 
Bestuursactiviteiten/representatie € 565 € 0 € 565 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Administratiekosten € 644 € 0 € 644 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Betalingsverschillen -€ 3 € 0 € 0 -€ 1 € 0 -€ 2 € 0 € 0 
Afschrijving inventaris € 176 € 0 € 0 € 0 € 0 € 176 € 0 € 0 
Redactiekosten Statenkoerier € 266 € 0 € 0 € 0 € 150 € 0 € 0 € 116 
Drukwerk en ontwerp Statenkoerier € 28.584 € 0 € 0 € 0 € 28.584 € 0 € 0 € 0 
Bezorging Statenkoerier € 3.216 € 0 € 0 € 0 € 3.216 € 0 € 0 € 0 
Kosten acquisitie Statenkoerier € 8.622 € 0 € 0 € 0 € 8.622 € 0 € 0 € 0 
Website beheer € 5.164 € 0 € 5 € 60 € 0 € 0 € 0 € 5.099 
Website licentie € 324 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 324 
Communicatie drukwerk € 1.127 € 0 € 347 € 412 € 0 € 129 € 0 € 238 
Communicatie ontwerp € 713 € 0 € 0 € 713 € 0 € 0 € 0 € 0 
Initiatieven/verbeteren Groen € 623 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 623 € 0 
Indische route € 30 € 0 € 0 € 30 € 0 € 0 € 0 € 0 
Halloween € 1.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.500 € 0 € 0 
Walking Diner € 3.417 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.417 € 0 € 0 
Wijkpodium € 4.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.500 € 0 € 0 
Rente baten en lasten -€ 27 € 0 -€ 27 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Bankkosten € 224 € 0 € 224 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Totaal Kosten € 64.422 € 0 € 5.396 € 2.109 € 40.662 € 9.755 € 724 € 5.776 

Saldo -€ 3.991 € 224 € 11.087 -€ 109 -€ 9.123 € 430 -€ 724 -€ 5.776 



Bijlage 2 Balans 2018 wijkoverleg Statenkwartier       
 

 
 

2018 2017
VASTE AKTIVA
  inventaris 207 383,00

207 383,00

VORDERINGEN KORTE TERMIJN
  debiteuren 10.357,00 2.750,00
  nog te ontvangen 0 0,00

10.357,00 2.750,00

LIQUIDE MIDDELEN
  ING 3596765 8.677,00 1.777,00
  ING 728872 336 345,00
  ING 3596765 13.415,00 22.889,00
  ING Plus 304 304,00
  overlopende kruisposten -5.000,00 -5.500,00

17.732,00 19.815,00

TOTAAL AKTIVA 28.296,00 22.948,00

EIGEN VERMOGEN
  algemene reserve -3.060,00 -2.218,00
  resultaat boekjaar -3.991,00 -841,00

-7.051,00 -3.059,00

VOORZIENINGEN 0 0,00

SCHULDEN KORTE TERMIJN
   crediteuren 10.626,00 1.561,00
   vooruitontvangen bedragen 750,00
   rekening-courant Vrienden Statenkwartier 23.971,00 24.446,00

35.347,00 26.007,00

TOTAAL PASSIVA 28.296,00 22.948,00


