SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
Jaarverslag speeltuinvereniging “Rondom de Maredijk” 2012-2013
Houtzaagmolen “De Herder”

Leden en belangstelling
De stand van zaken op dit moment (maart 2014):
• Er zijn 476 gezinnen lid (met in totaal 953 kinderen)
• Er zijn 20 algemeen leden
• Er zijn 16 donateurs
• Er zijn 6 ereleden
• Er zijn 9 instellingen (scholen/kinderopvang) lid
• Slechts 217 van de kinderen die lid zijn wonen in de Maredijkbuurt, de belangstelling
voor de speeltuin gaat dus over de wijkgrenzen heen
• 322 leden/donateurs/instellingen betalen met een machtiging
• Van slechts 25 van de 528 relaties is geen e-mailadres bekend
• Aan kinderen die de speeltuin bezoeken, maar geen lid zijn, verkoopt de portier gedurende het hele jaar losse dagkaarten.
Het gebouw wordt geregeld verhuurd aan verenigingen en speeltuinleden, vooral voor kinderfeestjes. Halverwege 2013 heeft het bestuur besloten de frequentie van verhuur iets terug te brengen om de vrijwilligers en de buurt iets te ontlasten.
Onderhoud van de speeltuin en de gebouwen
De plannen voor een grondige verbouwing van het clubgebouw zijn concreet geworden, mede
door het zicht op een gemeentelijke subsidie in het kader van het vergroten van de buurtfunctie
van speeltuingebouwen. Lees hier meer
Er is voor het organiseren van de verbouwing een speciale commissie in het leven geroepen bestaande uit bestuursleden van de speeltuinvereniging en de buurtvereniging.
Er is een nieuw hek geplaatst rond het voetbal/basketbalveldje. De overlast van ballen in de
speeltuin is daarmee verleden tijd.
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 een portier toezicht op de speeltuin houdt.
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.
Bestuur
Momenteel hebben zitting in het bestuur: Rien van Vliet, voorzitter; Elly de Reus, penningmeester, en Dennis van Peppen als algemeen bestuurslid. De rol van de secretaris is 4 maart jongstleden van Jan Vereecke overgenomen door Job de Kruijff. Het bestuur weet zich gesteund door
Daan Bekooy als adviseur en door Joke Spannenburg voor de ledenadministratie.
Op 12 september 2012 is onze toenmalige penningmeester en grote motor achter de speeltuinvereniging Hugo Grimmelius na een korte ziekte plots overleden. We missen Hugo en zijn inzet nog
steeds enorm.
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Vrijwilligers en activiteiten
Sinds 24 oktober 2012 jaar huist Speelt-o-theek 'Klapstuk' in het clubgebouw. De speelgoeduitleen is (m.u.v. de vakanties) elke woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.
Voor de kinderen zijn in de afgelopen twee jaar de gebruikelijke jaarlijkse activiteiten georganiseerd, Palmpasen, Sint Maarten en Sinterklaas. Tevens zijn er nog met grote regelmaat peuterochtenden georganiseerd op de eerst vrijdag van de maand.
Bij de activiteiten voor volwassenen blijven tot onze vreugde de Leydse Kluchten Compagnie en
Klaverjasclub “Tot Ons Genoegen” gebruik maken van ons speeltuin gebouw. Daarnaast werd de
zaal gebruikt voor de snuffelmarkt.
De speeltuinactiviteiten en evenementen zouden niet kunnen doorgaan zonder de inzet van vrijwilligers. Ook zijn er vrijwilligers die in de weekenden de speeltuin openen, en klussen of opruimwerkzaamheden verrichten. Het bestuur is ontzettend blij met deze vrijwilligers!!
Overzicht van de activiteiten sinds de vorige ALV (van 16/4/2012):

13/6/2012:
Nationale Buitenspeeldag (in samenwerking met Groenoord-Zuid)

16/6/2012:
Zomerfeest/landelijke speeltuindag: springkussen en popcorn

10/11/2012 : Sint Maarten.: lampion knutselen, Sint Maartenliedjes oefenen die vervolgens tijdens de optocht langs buurtadressen van zich opgegeven
vrijwilligers ten gehore worden gebracht. Hiervoor hadden zich 57 kinderen aangemeld.

24/11/2012 : Sinterklaasfeest voor de kinderen. Sinterklaas brengt een bezoek aan de
speeltuin, er waren cadeautjes en er was een toneelvoorstelling.

16/3/2013 :
Nationale klussendag NL DOET. Vele vrijwilligers hielpen mee om het
clubgebouw op te knappen en de speeltuin klaar te maken voor het seizoen.

30/3/2013 :
Pasen: Ongeveer twintig kinderen zochten eieren in de speeltuin, maakten palmpaasstokken in het clubgebouw en hielden met deze stokken
een optocht in de buurt.

11/6/2013:
Openbare repetitie Leidse Kluchten Compagnie in het kader van de
Feestweek

12/6/2013:
Buitenspeeldag i.s.m. Buurtvereniging Groenoord-Zuid. ‘s Avonds culturele avond in het kader van de Feestweek

13/6/2013:
Open klaverjasavond ter ere van het 65-jarig bestaan van klaverjasclub
TOG in het kader van de Feestweek.

15/6/2013:
Hele dag Zomerfeest, Jubileumfeest: 65 jaar speeltuin “Rondom de Maredijk” en 400 jaar Maredijkbuurt met Kinderkermis, tevens Landelijke
Speeltuindag

14/9/2013 en 15/9/2013 :
Open Monumentendagen in het kader van het 400-jarig bestaan van de
wijk: in het buurtcentrum/clubgebouw van de speeltuin was een Infocentrum en een tentoonstelling georganiseerd.

23/11/2013
Sinterklaasviering, voorafgegaan door een ‘interactief optreden’ van
twee danspieten

22/03/2014
NL Doet: zomerklaar maken van de speeltuin
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