SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”

Concept besprekingsverslag algemene ledenvergadering 26 april 2010
Voorzitter Herialt Mens heet iedereen welkom. In totaal is er een opkomst van 11 personen. 2 personen hebben zich voor de vergadering afgemeld. De agenda wordt goedgekeurd.
Notulen ALV 15 juni 2009
De notulen van de ALV van vorig jaar worden goedgekeurd. Er wordt wel aangegeven dat er een
aantal spellingsfouten in zitten. Er wordt naar aanleiding van de notulen een vraag gesteld over het
onderhoud van de toestellen. De toestellen zijn onlangs nog gecontroleerd volgens de laatste richtlijnen. Er zijn enkele minimale punten gevonden welke inmiddels alweer opgelost zijn.
Sociaal jaarverslag
Het aantal leden is wederom gegroeid en ook de dagkaartverkoop is goed verlopen; er zijn bijna
2500 kaarten verkocht.
Het gebouw dient gerenoveerd te worden. Dit is echter een grote klus; ook financieel gezien. Aankomend jaar zullen de mogelijkheden met het gebouw verder bekeken worden.
Het zwembad moest onvoorzien grondig gerenoveerd worden. De tegels zijn uit het zwembad gehaald en er is een nieuwe ondergrond gemaakt. Het zwembad is voorzien van een controle- en reinigingssysteem zodat automatisch de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, en indien nodig, aangepast.
Er wordt steeds meer bezuinigd en wij zijn blij dat vooralsnog de speeltuin in de huidige vorm kan
blijven bestaan. Dat wil zeggen met toezicht zodat de speeltuin netjes blijft en het zwembad op een
veilige manier behouden kan blijven.
De speeltuin is enorm blij met de vrijwilligers. Ze houden de speeltuin open in het weekend of organiseren activiteiten. Er is en blijft echter behoefte aan een activiteiten coördinator, deze vacature
staat vooralsnog open.
Uit de enquête uit de zomer van 2009 bleek dat er vrijwilligers zijn die iets willen organiseren of de
speeltuin in het weekend willen openen. Naar aanleiding van deze enquête is er een vrijwilligersavond georganiseerd in november. Als uitkomst van deze avond is er een aanpassing op de website
gemaakt en is het blauw witte winterfeest georganiseerd. Daarnaast hebben onze vaste vrijwilligers
snuffelmarkten, peuterochtenden en het sinterklaasfeest georganiseerd.
Het sociaal jaarverslag wordt goedgekeurd.
Financieel verslag en kascontrole
Het financieel verslag van 2009 en begroting 2010 worden besproken.
Bij de bijzondere baten staat een onverwacht mooi bedrag genoemd. Dit is een teruggave van de
energiebelasting van de afgelopen 5 jaar. Ook positief is de zaalhuur, de GGD heeft de zaal veel
gehuurd, maar er is ook verhuurd aan de klaverjasvereniging, de Leydse Kluchten Compagnie, vereniging van huiseigenaren en er is veel verhuur geweest in verband met kinderfeestjes.
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Het onderhoud van het clubhuis betreft met name het vervangen van de kozijnen en het bedrag van
de speeltoestellen komt ten laste van de renovatie van het zwembad. Er wordt gevraagd of het
zwembad dusdanig is gerenoveerd dat het er weer jaren tegen kan. Dit wordt bevestigd.
De laatste aflossing van de Kabouter Klauter heeft plaats gevonden.
De afschrijvingen en investeringen zijn benoemd in het verslag. Er is een reservering voor investeringen in benoemd.
De begroting voor volgend jaar ziet er ongeveer gelijk uit als dit jaar. Hierbij is wel rekening gehouden dat de GGD het gebouw dit jaar niet zal huren.
De kas controle is uitgevoerd door Frederik de Jong en Natasja Veenboer. Beiden kunnen niet aanwezig zijn tijdens de ALV maar zij hebben hun schriftelijk akkoord gegeven. Daarnaast heeft vorige week de controle van de LBS plaats gevonden en ook hier is een akkoord gegeven.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en vervolgens wordt decharge verleend aan het bestuur.
Natasja en Frederik hebben beide aangegeven volgend jaar opnieuw de kascontrole te willen uitvoeren.
Bestuursleden
De ALV geeft decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid van 2009/2010 zonder verder opmerkingen.
Dit jaar treden af Ron Slierings, algemeen bestuurslid; Herialt Mens, voorzitter; Helga Duifhuis,
secretaris; Elly de Reus, 2e penningmeester. Herialt, Helga en Elly stellen zich alle 3 opnieuw herkiesbaar. Herialt geeft echter aan dat hij, gezien zijn persoonlijke omstandigheden, nog 1 jaar als
voorzitter zal aanblijven.
Herialt, Helga en Elly worden onder applaus herkozen.
Enquête
De enquête uit de zomer van 2010 wordt nader toegelicht. Hierbij zijn volgende punten besproken:
•

Idee: koppel een ervaren aan een nieuwe vrijwilliger bij weekend opening

•

Maak op de website duidelijk wanneer de speeltuin open/dicht is. Vooral in het weekend is
dit prettig.

•

Er zijn een aantal mensen welke hebben aangegeven interesse te hebben in de verkoop van
gezonde snacks

•

Voorstel: een roulerende telefoon zodat deze gebeld kan worden wanneer de speeltuin gesloten is in het weekend zodat vervolgens de sleutel kan worden opgehaald. Hierdoor is er geen
vast sleuteladres meer, maar kunnen meerdere vrijwilligers met de telefoon/sleutel rouleren.

•

Het organiseren van een avond voor vrijwilligers
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Vooruitblik 2010/2011
In 2010/2011 wil het bestuur de volgende punten oppakken:
z Waterspeelplaats/waterpomp zodanig veranderen dat de zandbak niet vol water komt te
staan.
z Plannen maken hoe het gebouw gerenoveerd kan worden
z Starten met het renoveren van de toiletgroep
z De kabelbaan moet vervangen worden door een ander toestel. Mogelijk wordt dit opnieuw
een kabelbaan aangezien de kinderen hier graag gebruik van maken.
z Mogelijkheden bekijken om beter de fietsen voor de speeltuin kwijt te kunnen. Dit zal in
overleg moeten plaats vinden met de gemeente omdat de fietsenrekken voor algemeen gebruik bedoeld zijn.
Wat verder nog ter tafel komt
Soms wordt er heel hard binnen (en buiten) de speeltuin geschreeuwd door kinderen. De voorzitter
geeft aan hier over na te denken hoe hier invulling aan gegeven kan worden.
Ook wordt aangegeven dat er gevoetbald en gefietst wordt in de speeltuin. Dit is met name in het
weekend. Indien het om hele kleine kinderen gaat en het is niet druk in de speeltuin dan is dit toegestaan.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn komst en sluit de vergadering.
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