SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”

Jaarverslag speeltuinvereniging “Rondom de Maredijk” 2010-2011
Houtzaagmolen “De Herder”

Leden en belangstelling
De speeltuinvereniging telt momenteel (juni 2011) in totaal 17 donateurs en 540 leden: 489 gezinnen met in totaal 947 kinderen, 20 leden zonder kinderen, 7 ereleden en 9 instellingen (scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang) die lid zijn.
In totaal zijn er in 2010 ook nog 2676 dagkaarten verkocht (voor € 1.388,-).
Het gebouw wordt geregeld verhuurd aan verenigingen en speeltuinleden vooral voor kinderfeestjes.
Op al deze fronten is er sprake van een toenemende belangstelling!
Onderhoud van de speeltuin en de gebouwen
Hoewel het portierhok is opgeknapt en er kozijnen vervangen en geschilderd zijn, blijft de behoefte bestaan om het gebouw grondig te renoveren. Het kost veel tijd om een goed plan op te
stellen en te onderzoeken hoe de kosten voor de verbouwing gedragen kunnen worden.
In de speeltuin zelf zijn er de nodige aanpassingen geweest:
• Er is een waterafvoer gemaakt bij de zandbak voor het water uit de waterpomp
• Tijdens de NL Doet-dag (vrijwilligersdag op 19 maart, met hulp van vrijwilligers van
GroenLinks Leiden, ‘gematcht’ door iDoe, steunpunt voor vrijwillige inzet in Leiden) is
een nieuwe achterwand bij het zwembad geplaatst die prachtig versierd is, er zijn plantjes
geplant, speeltoestellen schoongemaakt en geverfd en speeltoestellen verplaatst. Heel veel
dank aan ieder die hierbij heeft meegeholpen!
• De kabelbaan is verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe kabelbaan.
• De ‘banaan’ is verwijderd. Enerzijds omdat die niet meer voldoet aan de huidige regels,
anderzijds om ruimte te maken voor de draaimolen die plaats moest maken voor de nieuwe (grotere) kabelbaan.

Toekomst van de speeltuin
Het bestuur blijft zich onverminderd hard maken om de huidige opzet van de speeltuin Rondom
de Maredijk te laten voortbestaan. Dat wil zeggen dat middels een portier er toezicht op de speeltuin gehouden wordt. Hierdoor blijft de speeltuin zoveel mogelijk gevrijwaard van vandalisme,
ongewenste bezoekers en ook netjes, zonder rommel of hondenpoep. Daarnaast kan de speeltuin
iets extra’s bieden, zoals een zwembad en de verkoop van consumpties.
Er is overleg geweest met de projectleider van de NUSO, ingehuurd door de gemeente om de ondersteuning voor de speeltuinen te inventariseren. Duidelijk is dat onze speeltuin zowel bestuurlijk als wat betreft inzet van vrijwilligers uitstekend werk levert. Enige aandachtpunt is de integratie in de wijk, bijvoorbeeld door het organiseren van buurtactiviteiten. Hiervoor is o.a. Libertas al eens benaderd, maar wij zitten (gelukkig) niet in een probleemwijk, en vanuit de gemeente
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is daarom geen budget beschikbaar. Wel proberen we samen te werken met de buurtvereniging.
Deze heeft aangegeven de verbeteringen van het clubgebouw te ondersteunen.
Bestuur
Momenteel hebben zitting in het bestuur: Herialt Mens, voorzitter; Helga Duifhuis, secretaris;
Hugo Grimmelius, penningmeester; Elly de Reus, tweede penningmeester; Annemieke Hoogenboezem, vicevoorzitter en Dennis van Peppen als algemeen bestuurslid.
Het bestuur weet zich gesteund door Daan Bekooy als adviseur. Verder wordt het bestuur ondersteund door Joke Spannenburg voor de ledenadministratie.
Statutair is bepaald dat bestuurders benoemd zijn voor twee jaar. Volgens de statuten zal Hugo
daarom dit jaar aftreden. Hij stelt zich weer verkiesbaar.
Herialt heeft bij de vorige ALV reeds aangegeven nog 1 jaar als voorzitter aan te blijven en zal
daarom ook aftreden. Helga heeft gedurende het jaar aangegeven ook af te treden.
Een aantal leden stelt zich verkiesbaar voor een bestuursfunctie. De totale lijst van personen die
zich (opnieuw) verkiesbaar stelt, is de volgende:
•
•
•
•

Rien van Vliet
Douglas Gordon
Jan Vereecke
Hugo Grimmelius

Vrijwilligers en activiteiten
Het bestuur is blij dat er voor de kinderen een flink aantal activiteiten is georganiseerd. Het betreft niet alleen reguliere activiteiten die geregeld terugkomen zoals de (internationale) peutergroep, de peuterochtenden (nu ook iedere woensdag), Sint Maarten, Sinterklaas, de zondagclub
(zondagschool van de Marekerk) en particulier initiatief zoals ouder- en peuteryoga, maar ook
zijn er een aantal geheel nieuwe activiteiten geweest: kindervoorstelling SJAC! voor peuters en
kleuters, een Halloweenfeest en Carnaval.
Het zomerfeest (op Landelijke Speeltuindag) was in 2010 extra speciaal: het werd een Fins Midzomerfeest. Daarbij werd ook de Beverprijs uitgereikt aan Ton van Kesteren, een vrijwilliger die
op allerlei gebieden actief is, waaronder ook in buurtvereniging Groenoord-Zuid, en die deze
prijs beslist verdient.
Bij de activiteiten voor volwassenen blijft tot onze vreugde de Leydse Kluchten Compagnie gebruik maken van ons speeltuin gebouw. Ook Klaverjasclub T.O.G. mogen wij blijven begroeten.
Daarnaast wordt de zaal met enige regelmaat gebruikt voor de snuffelmarkt.
Niet alleen zijn vrijwilligers actief bij activiteiten en evenementen. Ook zijn er vrijwilligers die in
de weekenden de speeltuin openen, en klussen of opruimwerkzaamheden verrichten.
Het bestuur is ontzettend blij met al deze vrijwilligers!!!
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