SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”

Besprekingsverslag Algemene Ledenvergadering 15 juni 2009
Voorzitter Herialt Mens heet iedereen welkom. In totaal is er een opkomst van 13 personen.
Agenda en notulen ALV 26 mei 2008
Zowel de agenda als de notulen van de ALV van 26 mei 2008 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Sociaal jaarverslag
Het sociaal jaarverslag ziet er netjes uit. Het aantal leden blijft groeien. Buiten wordt de speeltuin
(het tuingedeelte) deels verzorgd door de Binnenvest. Binnen is het clubhuis geverfd, zijn er nieuwe
kozijnen en zijn er luikjes voor de portier gemaakt. Het clubhuis moet echter grondig verbouwd
worden, momenteel zijn daar de financiën niet voor.
Het valt op dat ondanks het gemis aan een activiteiten coördinator, er toch zoveel activiteiten zijn
geweest dit jaar. Het ontvangen van de Beverprijs wordt nog eens aangehaald; de bever heeft een
duidelijk zichtbare plek in de zaal gekregen.
De speeltuin is in de gelukkige positie dat het een voltallig dagelijks bestuur heeft en daarnaast algemene bestuursleden. Er wordt een opmerking gemaakt dat Elly de Reus geen algemeen bestuurslid is, maar 2e penningmeester. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.
Ten slotte wordt aangegeven dat er een geheel nieuwe frisse website is gemaakt dit jaar:
http://www.svmaredijk.nl
Financieel verslag
In het financieel verslag vallen de donaties en contributies in positieve zin op. Iemand vraagt of de
entreeprijs van € 0,50 niet te laag is en of deze verhoogd moet worden. Dit zijn gebruikelijke entreeprijzen voor speeltuinen. Daarnaast moet er een lage drempel zijn voor de kinderen om te komen spelen.
De baromzet is minder dan gehoopt.
Er is een behoorlijk deel van het budget opgegaan aan de vervanging van de kozijnen.
Aan activiteiten is meer besteed dan begroot, hierbij moet opgemerkt worden dat van dit budget ook
het jubileumfeest is betaald. Nog niet alle subsidies zijn binnen en konden derhalve niet meegenomen worden in het jaarverslag.
De vast lasten zijn behoorlijk gestegen, bijvoorbeeld door de energiekosten.
De lening voor de kabouter klauter (kasteel) is bijna afgelost, er is dit jaar een aflossing geweest van
€5000. Eigenlijk zou je moeten sparen om over een aantal jaar de speeltoestellen te vervangen.
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De verwachting is dat het financiële plaatje er volgend jaar hetzelfde uitziet als in 2008. Ondertussen is al wel duidelijk dat er meer inkomsten verwacht kunnen worden uit de zaalverhuur, maar aan
de andere kant meer kosten gemaakt zullen worden door de benodigde investering aan het zwembad.
Kascontrole
De kas controle is uitgevoerd door Frederik de Jong en Natasja Veenboer. Steekproefsgewijs hebben zij een aantal boekingen doorlopen en daarnaast zijn alle verslagen bekeken.
Ook als zie je een verlies, het is in feite niet zo heel slecht omdat er €5.000 schuld is afgelost. Wat
opvalt zijn de hoge vast laten; zeker ten opzichte van de baten.
Uit het verslag kan opgemaakt worden dat een grote investering niet mogelijk is. Wel is vanuit de
afgelopen jaren gebleken dat een lening afgelost kan worden. Dit jonge bestuur zou een plan voor
het gebouw moeten opstellen en vervolgens de investering moeten doen. De speeltuin is mooi, het
zwembad wordt later dit jaar opgeknapt en nu nog het gebouw zelf.
Het financiële verslag ziet er heel goed uit.
Volgend jaar wil Frederik opnieuw de kascontrole uitvoeren. De penningmeester zal Natasja vragen
om ook volgend jaar de kascontrole te doen.
Huishoudelijk reglement
Gedurende de vergadering blijkt dat het huishoudelijk reglement (HR) niet de allerlaatste versie is.
Er worden op deze oudere versie in ieder geval een aantal opmerkingen gemaakt.
z Artikel 13. Het gaat niet zo zeer om de leeftijd van kinderen, maar of ze zich misdragen.
z Artikel 18. Er zou genoemd moeten worden dat het gebouw ook bestemd is voor de buurt.
Het gebouw is van de speeltuin, maar initiatieven uit de buurt of daarbuiten mogen ook gebruik maken van het gebouw door te huren.
De aanwezigen geven aan dat zij er vertrouwen in hebben dat het HR op de juiste manier wordt
aangepast. Het HR zal daarom aangepast worden en op de website geplaatst. Er zal aan de leden
gevraagd worden hierop binnen 2 weken te reageren. Indien er geen commentaar volgt, zal het HR
worden goedgekeurd.
Noot: 31 leden hebben per e-mail gereageerd en hun goedkeuring verleend aan het HR.
Decharge bestuur en (her)verkiezing van verschillende bestuursleden.
De leden verlenen na advies van de kascontrole commissie decharge aan het bestuur.
Volgens het reglement treden dit jaar de voorzitter en de penningmeester af, dit zijn respectievelijk
Herialt Mens en Hugo Grimmelius. Beide stellen zich opnieuw beschikbaar en worden ook allebei
opnieuw verkozen.
Daarnaast hebben zich twee nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld te weten Annemieke Hoogenboezem als vicevoorzitter en Dennis van Peppen voor projectmatige zaken. Dennis kon niet bij de
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ALV aanwezig zijn en stelt zich middels een brief voor. Annemieke kan zich tijdens de ALV persoonlijk voorstellen aan de aanwezigen. Beide leden worden aangenomen.
Vooruitblik 2009 / 2010 en verder
Er zijn een aantal zaken welke aankomend jaar opgepakt moeten worden
1. Renovatie zwembad
2. Hek rondom het voetbalveld (bij voorkeur samen met de buurtvereniging)
3. Renovatie speeltuingebouw (lange termijn), maar de plannen nu beginnen op te stellen
4. (Meer) zaalverhuur
5. Inzicht krijgen wat de leden willen
6. Activiteitencoördinator en andere vrijwilligers
Johan biedt aan om een concept enquête op te stellen; Frederik wil de enquête checken. De zomerperiode kan gebruikt worden om de enquête te laten invullen zodat aan het eind de uitkomst geëvalueerd kan worden.
De renovatie van het speeltuingebouw is een grote klus. Johan doet het bestuur de suggestie om
verschillende commissies op te richten om zo het werk te verdelen over een aantal mensen waaronder vrijwilligers die je een afgebakende klus kan geven.
Diverse punten welke gedurende de vergadering zijn genoemd
z

In het Witte Weekblad staat de bingo nog genoemd; deze is er echter niet meer.

z

Het aantal plaatsen bij het fietsenrek is beperkt en ook parkeren met de auto is lastig. Dit is
echter gemeente grond, zowel degenen die naar de speeltuin gaan, als de buurtbewoners
mogen gebruik maken van deze plekken.

z

Het bordje aan het begin van de speeltuin moet aangepast worden zodat het overeenkomt
met het huishoudelijk reglement. Dit moet worden dat kinderen onder de 7 jaar alleen onder
begeleiding de speeltuin in mogen.

z

Er is wat overlast van (het gepraat van) de rokers buiten. Voorgesteld wordt om een 'rookzone' te maken: rechts vanaf het portiersloge gezien zodat het niet te dicht bij huizen staat,
maar dat de rokers toch de speeltuin in kunnen kijken. Er is daar ook een asbak nodig.

z

In het weekend zijn er steeds vaker ouders/kinderen die voetballen en kinderen die fietsen in
de speeltuin.

z

De kinderen maken soms lawaai met spelen; soms ook 's avonds. Het bestuur probeert hier
zo goed mogelijk mee om te gaan door de verhuur voor (kinder)feestjes uiterlijk tot 20.00
uur te laten plaats vinden en hiermee overlast te voorkomen.
Speeltuin “Rondom de Maredijk” bevindt zich nog in de positie dat de hekken dicht kunnen.
Voor steeds meer speeltuinen geldt dat ze 24 uur per dag open blijven, waarmee dan ook inspringen op geluidsoverlast zeer lastig wordt.
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z

De vraag wordt gesteld wie verantwoordelijk is wanneer er iets met een kindje gebeurd (bijvoorbeeld wanneer het van de schommel valt). De ouders zijn altijd verantwoordelijk voor
het kind, ook wanneer het alleen in de speeltuin speelt. De speeltuin moet er wel zorg voor
dragen dat alle toestellen in orde zijn.

De voorzitter sluit de vergadering.
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