SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”

Houtzaagmolen “De Herder”

Jaarverslag speeltuinvereniging “Rondom de Maredijk” 2009-2010
Leden en belangstelling
De speeltuinvereniging telt momenteel (maart 2010) in totaal 418 leden (395 gezinnen met in totaal 760 kinderen, 18 leden (zonder kinderen) en 5 ereleden), 8 instellingen (scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang) die lid zijn, en 19 donateurs.
In totaal zijn er 2460 dagkaarten verkocht (voor € 1.230,-).
Het gebouw wordt geregeld verhuurd aan clubs, bedrijven en speeltuinleden. Ook heeft de vereniging dit jaar extra belangstelling gehad van gemeentelijke overheden, die om een tijdelijke
ruimte verlegen zaten. Dit heeft tot een aanzienlijke stijging van de verhuur geleid op doordeweekse dagen.
Onderhoud van de speeltuin en de gebouwen
In het streven naar een permanente oplossing voor het onderhoud van de speeltuin, is er vorig jaar
bij wijze van proef de samenwerking aangegaan met de Binnenvest. De samenwerking houdt in
dat de Binnenvest eens per week met een groep van vier personen bij de speeltuin langs komt, om
er algemene opruimwerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden houden onder meer in:
het bijwerken van de grasperken, het opruimen van viezigheid rondom de speeltuin etc. Aan beide kanten is dit goed bevallen waardoor dit in 2009 – 2010 is gecontinueerd.
Vorig jaar is het clubhuis enigszins opgeknapt. Het is echter nodig het gebouw grondig te renoveren. Daarnaast blijft de wens om het gebouw meer bij de speeltuin te betrekken. Het bestuur onderzoekt hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Zowel qua renovatie als de te dragen kosten voor deze renovatie.
Dit jaar is het zwembad helemaal gerenoveerd. De oude tegels uit het zwembad zijn verwijderd
en er is een mooie onderlaag op de bodem van het zwembad gelegd. Tevens is het zwembad nu
uitgerust met een systeem dat het kwaliteitsniveau van het zwembad controleert en indien nodig
het water reinigt. In de zomer van 2010 kan het zwembad zelf weer volop gebruikt worden. Het
enige dat resteert is een nieuwe achterwand.
Toekomst van de speeltuin
Het bestuur heeft zich afgelopen jaar hard gemaakt om de opzet van de speeltuin Rondom de Maredijk te laten voortbestaan zoals nu ook het geval is. Dat wil zeggen dat een portier toezicht in de
speeltuin houdt. Hierdoor blijft de speeltuin zoveel mogelijk gevrijwaard van vandalisme en ongewenste bezoekers en blijft de speeltuin netjes zonder rommel of hondenpoep. Daarnaast kan
een speeltuin met toezicht iets extra’s bieden, zoals een zwembad.
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Bestuur
Momenteel hebben zitting in het bestuur: Herialt Mens, voorzitter; Helga Duifhuis, secretaris;
Hugo Grimmelius, penningmeester; Ron Slierings voor het technisch beheer; Elly de Reus, tweede penningmeester, Annemieke Hoogenboezem, vicevoorzitter en Dennis van Peppen, 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. Aftredend dit jaar zijn Elly,
Ron, Herialt en Helga. Herkiesbaar zijn Elly, Herialt en Helga. In verband met de persoonlijke
situatie van de Herialt Mens, voorzitter, heeft hij aangegeven voor 1 jaar nog als voorzitter door
te willen gaan. Bij de volgende Algemene Ledenvergadering zal hij aftreden.
Vrijwilligers
De functie van activiteitencoördinator is al sinds drieënhalf jaar vacant. In afwachting van een
nieuwe activiteitencoördinator heeft Joke Spannenburg de coördinatie van een aantal activiteiten
op zich genomen. De voorkeur is een vaste activiteitencoördinator, die zitting neemt in het bestuur.
Een aantal activiteiten is dit jaar ook door andere vrijwilligers georganiseerd en hier is het bestuur
ontzettend blij mee.
Op 9 november is er een speciale vrijwilligersavond georganiseerd waarbij met een aantal bestuursleden en vrijwilligers is gesproken over activiteiten en klussen die binnen de speeltuin gedaan kunnen worden. Zo is er gesproken over een kinderbingo en een winterfeest. Het Winterfeest heeft daadwerkelijk en succesvol invulling gekregen op 30 januari.
Dit jaar is onderzocht of het mogelijk is stagiaires in te zetten voor het onderzoeken naar leuke
activiteiten voor de speeltuin, die ook op zoek gaat naar een activiteitencoördinator. Het blijkt
uitermate moeilijk te zijn om een stagiair in te zetten. Het bestuur is wegens de vele eisen die
hieraan gesteld worden gestopt met het aanbieden van een stageplek.
Enquête
In de zomer van 2009 is een enquête uitgestuurd met als hoofddoel meer inzicht te verkrijgen in
de verwachtingen van ouders ten aanzien van de speeltuin.
Ongeveer de helft van de bezoekers gaat naar de speeltuin voor de speeltuin zelf, de andere helft
maakt ook gebruik van de activiteiten. Uit de enquête is gebleken dat activiteiten als Maredag,
zomerfeest, voorstelling en poppenkast/clown hoog scoren. Een activiteit als kinderrestaurant en
nieuwjaarsreceptie scoren laag. Activiteiten als Sinterklaas en Sint Maarten zitten in het midden.
Opvallend is dat een aantal reacties zijn binnengekomen over verantwoorde snacks. Portier Mohammad is gevraagd om vanaf het lenteseizoen ook rozijntjes en ontbijtkoek te verkopen.
Uit de enquête blijkt dat sommige mensen huiverig zijn om toezicht te houden op de speeltuin in
verband met de verantwoordelijkheid.
Er zijn best veel reacties gekomen van mensen die iets in de speeltuin willen doen/helpen. Naar
aanleiding hiervan is de vrijwilligersavond van 9 november georganiseerd.
Activiteiten
De Peuterochtenden, die op de eerste vrijdag van iedere maand worden georganiseerd (met voor
niet-leden gratis entree en iets lekkers en limonade voor alle peuters) kennen grote schommelingen in de opkomst, maar een grote waardering. Het aantal spelende peuters blijkt met name af2

hankelijk van het weer en de temperatuur. Dit jaar is besloten om de peuterochtenden in de wintermaanden geen doorgang te laten vinden.
Er zijn een aantal tweedehandsmarkten gehouden, Snuffelmarkten genoemd. De opkomst (van
bezoekers en mensen die een kraam willen huren) is wisselend.
Op zaterdag 29 augustus heeft de Maredag plaatsgevonden. Het was die dag prachtig weer en we
hebben veel kinderen mogen verwelkomen. Ze konden gebruik maken van de speeltuin zelf en
een springkasteel en ze konden geschminkt worden. Qua versnaperingen was er voor de kinderen
patat en popcorn.
We hadden gehoopt dat er een kindervlooienmarkt zou zijn, maar jammer genoeg waren er te
weinig kinderen die iets wilden verkopen.
De Sint-Maartenoptocht heeft dit jaar geen doorgang gevonden aangezien er geen begeleiders
gevonden waren.
Het Sinterklaasfeest (29 november) heeft zoals bijna elkaar jaar plaats gevonden. Na afloop van
het bezoek van Sint en zijn Pieten werden aan de peuters via de poppenkast de cadeautjes overhandigd.
Op de middag van 6 januari hebben Greet Meesters en Franca Riezebos hun try-out van gegeven
van de Wiebelbillenboogie. De voorstelling werd ondersteund door een tolk Nederlandse gebarentaal. Er was een grote opkomst en klein en groot hebben genoten van de voorstelling.
Op 23 januari organiseerde de speeltuin een Snuffelmarkt en op 30 januari het Blauw-Witte winterfeest, met een springkasteel, schminken en een swingende kinderdisco. Dit feest was bedoeld
voor kinderen van ongeveer 4 tot 8 jaar. Uiteraard dit alles onder het genot van een hapje en een
drankje (zoals popcorn met een kleurtje en blauwe limonade).
Zo blijkt dat het ook in hartje winter heel gezellig kan zijn bij de speeltuin!
Bij de volwassen activiteiten blijft tot onze vreugde de Leydse Kluchten Compagnie gebruik maken van ons speeltuingebouw. Ook Klaverjasclub T.O.G. mogen wij, op de donderdagavonden,
blijven begroeten.
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