
 

 

Gebruiksfuncties jeugdcentrum de Notelaer  

 
1. Ter beschikking stellen Notelaer voor activiteiten van de vaste gebruikers. Dit 

betreft het gebruik door Scouting Pijnacker, De Doewat (Hobbyclub) en 
kinderopvang organisatie SkippyPePijN.  
 

2. Het ter beschikking stellen van De Notelaer als activiteitencentrum 
met kleinschalige outdoor activiteiten (klimwand, tokkelbaan, kampvuur, 
vlotten bouwen, kanoën, startpunt  
voor GPS-tochten en natuurwandelingen). Doelgroep; geen 
leeftijdsbegrenzing, primaire doelgroepen zie 1, scholen, 
(jeugd/jongeren)verenigingen.  
 

3. Het ter beschikking stellen van De Notelaer voor activiteiten op het gebied van 
natuureducatie. Doelgroep: geen leeftijdsbegrenzing, primaire doelgroep als 
bij 2.  

 
4. Het ter beschikking stellen van De Notelaer en het terrein ten behoeve van 

maatschappelijk relevante activiteiten. Doelgroep: alle leeftijden.  
 
5. Het ter beschikking stellen van zowel de gebouwen als het buitenterrein voor 

overnachtingen en groepskamperen (maximaal 2 groepen van in totaal 40 
deelnemers tegelijk). Doelgroep; jeugd en jongeren groepen (scouting, 
scholen, verenigingen) met begeleiding.  

 
6. Het aanbieden van De Notelaer als trouwlokatie incl. de mogelijkheid om daar 

ook het huwelijksfeest te laten plaatsvinden. 
 
7. Uitsluitend ter dekking van eventuele exploitatietekorten die resteren na het 

gebruik van de  hiervoor vermelde gebruiksopties: het verhuren van ruimtes 
binnen De Notelaer aan derden voor (kinder)feestjes, vergaderingen, 
trainingssessies, opleidingen e.d. Alleen de ruimte wordt ter beschikking 
gesteld, gebruik van de faciliteiten en begeleiding bij buitenactiviteiten vindt 
plaats in overleg met de beheerder.  

 

AnBi erkenning:  
De Stichting Jeugdcentrum De Notelaer is door de AnBi erkend. Het RSIN nummer 
is 58.06.999  
 
Beloningsbeleid:  
- Alleen de beheerder is in vaste dienst.  
- Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.  
- De beheerder ontvangt een vastgesteld maandbedrag waarin het vrij wonen is 
verrekend.  
 

https://www.jeugdcentrumdenotelaer.nl/docs/info.pdf#page=1
https://www.jeugdcentrumdenotelaer.nl/docs/info.pdf#page=1
https://www.jeugdcentrumdenotelaer.nl/docs/info.pdf#page=2
https://www.jeugdcentrumdenotelaer.nl/docs/info.pdf#page=2


 EXPLOITATIEOVERZICHT VAN STICHTING JEUGDCENTRUM DE NOTELAER 2020 en begroting 2021

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2020 2020 2019 2018

Kosten:

Beheerkosten 56.750,00 53.666,36 59.100,00 54.360,12 51.448,53

Afschrijvingen 6.000,00 5.309,90 5.880,00 5.864,44 10.171,69

Reserveringen uit fondsenwerving 16.000,00 17.600,00 16.000,00 27.369,00 14.791,00

Totaal kosten 78.750,00 76.576,26 80.980,00 87.593,56 76.411,22

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2020 2020 2019 2018

Opbrengsten:

Huuropbrensten 65.500,00 63.152,50 79.000,00 73.056,77 64.414,65

Fondsenwerving 0,00 1.600,00 0,00 0,00 5.791,00

Incidentele baten 0,00 5,00 10,00 13.676,51 10,00

Totaal opbrengsten 65.500,00 64.757,50 79.010,00 86.733,28 70.215,65

Gemeentelijke bijdrage 1.003,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 3.595,00

Saldo -12.247,00 -10.815,76 -967,00 142,72 -2.600,57
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