SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK” : JAARVERSLAG 2015
1. Bestuur
Het bestuur bestond op 1 jan 2015 uit Rien van Vliet als voorzitter, Elly de Reus als penningmeester,
Job de Kruiff als secretaris en Dennis van Peppen als algemeen bestuurslid. Op de ALV van 30 maart
eindigde het bestuurslidmaatschap van Dennis en Rien. Joke Spannenburg werd gekozen als
voorzitter, Jenny de Jeu en Wilte Zijlstra als algemeen bestuursleden. Zowel Joke als Jenny hebben
om hen moverende redenen het bestuur in de loop van het jaar verlaten
Jenny al na enkele maanden, Joke tegen het einde van het jaar.
Wilte heeft sindsdien als voorzitter a.i. gefungeerd en stelt zich op de ALV van 18 april 2016 ook
verkiesbaar als voorzitter.
Overige kandidaat-bestuursleden zijn van harte welkom hun interesse kenbaar te maken, want een
bestuur van drie leden is minimaal. Ook mensen die actief willen worden op een andere manier,
structureel danwel voor de duur van een bepaald project of voor een bepaald aspect (de website
bijvoorbeeld) nodigen wij uit zich bij het bestuur te melden.
Het bestuur weet zich structureel gesteund door Daan Bekooy als adviseur en door Mohammad
Sattari en Trudy van Houten als portier.
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.
Doordeweeks is dat de portier van DZB, in het weekend zijn we afhankelijk van vrijwilligers. We
blijven ernaar streven dat de speeltuin nooit open is zonder toezicht. Zo blijft de speeltuin zoveel
mogelijk gevrijwaard van vandalisme, ongewenste bezoekers, rommel en hondenpoep.
2. Onderhoud en vernieuwing speeltuin en gebouw
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de verbouwing van het pand. De projectgroep
(bestaande uit bestuursleden van speeltuin- en buurtvereniging) is erin geslaagd voldoende fondsen
te werven om de gewenste verbouwing mogelijk te maken. Samen met gemeente en projectleider is
de aannemer geselecteerd en na de zomer is die van start gegaan. De verbouwing heeft geduurd van
eind augustus tot begin december. Al die tijd was het pand buiten gebruik, maar de speeltuin is
gewoon open geweest.
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien is het pand niet alleen up-to-date gebracht, maar ook
anders ingedeeld. Sanitairblok en keuken moesten hoe dan ook vernieuwd; beide zijn
teruggekomen op een andere plek in het gebouw. En voor de speel-o-theek is een ruimte gecreëerd
in de andere hoek dan waar deze voorheen zat. Dat alles bood de mogelijkheid om aan de
speeltuinkant van het gebouw twee doorbraken te maken, waarvan een de entrée is. Daardoor is er
veel meer daglicht in de zaal en is er een aansluiting tussen zaal en speeltuin. Ten slotte is het
interieur een stuk smaak- en sfeervoller ingericht, met veel inzet van de wijkvereniging en subsidie
die zij daarvoor heeft weten te verwerven.
Het bestuur en iedereen die verder heft meegewerkt zijn heel blij met het resultaat. Ook uit de
verhuur blijkt de populariteit van de zaal. Ieder kind wil hier zijn feestje wel geven, zo lijkt het. Rond
feestdagen en in de zomervakantie verhuren we de zaal niet – dit om vrijwilligers en omwonenden
te ontzien – maar verder is de zaal inmiddels heel vaak verhuurd.
Wij danken het Oranje Fonds, Fonds 1818, het WOZ-fonds, het Business Platform Schipholweg en de
gemeente Leiden voor hun bijdragen.
De vaste huurders hebben veel last gehad van de onzekerheid rond de planning van de verbouwing
en met name de speel-o-theek heeft hard moeten werken om al haar spullen eerst weg, en later
weer terug te verhuizen. Dank voor alle medewerking en begrip.
Voor 2016 staan de vervanging van vele speeltoestellen en de herinrichting van een groot deel van

de speeltuin gepland. Hiervoor kunnen de leden tot 9 mei van dit jaar hun wensen en suggesties
kenbaar maken aan de hand van een voorlopig plan en een aantal keuzemogelijkheden tussen
diverse speeltoestellen. De bedoeling is dat de operatie nog voor de zomer klaar is.
3. Vrijwilligers en activiteiten
In het gebouw zijn diverse vaste activiteiten. Sinds 24 oktober 2012 jaar huist Speel-o-theek
'Klapstuk' er. Deze is (m.u.v. vakanties) elke woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.
Ook zijn er activiteiten voor volwassenen. Tot onze vreugde blijven de Leydse Kluchten Compagnie
en Klaverjasclub “Tot Ons Genoegen” gebruikmaken van ons speeltuingebouw.
Voor de kinderen zijn in 2015 als gevolg van de verbouwing (en het feit dat alle bestuurlijke energie
dáárin ging zitten) wat minder activiteiten georganiseerd dan gewoonlijk (zie hieronder). Het
bestuur probeert inmiddels weer een volwaardige activiteitenkalender van de grond te tillen, maar
kan daarbij wel hulp gebruiken. Ook zijn er vrijwilligers nodig die in de weekenden de speeltuin
openen, en klussen of opruimwerk verrichten. Het bestuur is ontzettend blij met degenen die zich
afgelopen jaar over dit sort taken hebben ontfermd, maar het is een klein gezelschap en dat maakt
de organisatie kwetsbaar.
Activiteiten 2015:
In het voorjaar: eerste vrijdag van elke maand: peuterochtend
Zaterdag 5 april: Pasen. Eieren zoeken, palmpaasstokken maken, optocht
Woensdag 10 juni: Buitenspeeldag, met o.a. workshop hoelahoepen
Zaterdag 20 juni: Zomerfeest/speeltuindag. Springkussen, popcorn, huldiging 500ste lid
4. Wijkvereniging en beheer
Aparte vermelding in dit jaarverslag verdient de wijkvereniging – en de wijkfunctie van het gebouw.
Een van de aanleidingen voor de verbouwing, en voor de gemeente om die grotendeels te
financieren, was dat het speeltuingebouw ook een wijkfunctie moest krijgen. Toen dat bekend werd
stonden in de Maredijkbuurt al snel mensen te popelen om in het gebouw dingen te organiseren.
Sinds de verbouwing zijn dan ook diverse activiteiten van start gegaan die uit de koker van de
wijkvereniging komen, of uit het groepje actievelingen in de wijk dat eind 2014 allerlei plannen
maakte en daarvoor de Herfstpremie van Fonds 1818 won.
Initiatieven als het zangkoor, de boekenruil en ‘Lekker bewegen’ waren al voorzichtig begonnen
vóór de verbouwing, inmiddels zijn daar een bijna maandelijkse talkshow, twee verschillende
kookclubs, koffieochtenden en een vaste wandelclub bijgekomen. Bijna elke dag is er wel iets te
doen in het gebouw, dat sinds januari 2016 dan ook niet meer speeltuingebouw maar Maredijkhuis
heet.
Het gebouw blijft wel eigendom van de speeltuinvereniging en alle baten en lasten komen voor
rekening van de speeltuin. Daarbij wordt de wijkvereniging beschouwd als een ‘vaste huurder’ die
slechts een beperkte huur/kostendekkende vergoeding betaalt als ze de zaal voor haar activiteiten
gebruikt. Er is een beheercommissie gevormd met (bestuurs)leden van buurt- en
speeltuinvereniging. In die commissie worden de praktische en agendatechnische aspecten van het
samen werken in dit ene gebouw besproken. De praktijk is bijvoorbeeld dat geplande initiatieven
vanuit de wijk in de agenda voorrang hebben, en dat verhuur van de zaal aan speeltuinleden pas
mogelijk is als er geen andere activiteiten zijn. De samenwerking verloopt tot nu toe heel goed.
Eerlijkheidshalve moet hier wel worden opgemerkt dat veel van de initiatieven vanuit de wijk een
wat oudere doelgroep hebben. We zouden het toejuichen als er behalve in de speeltuin zelf ook
vaker in het gebouw iets te doen zou zijn voor kinderen. Maar opnieuw, en dit keer voor het laatst:
daar hebben we als bestuur niet genoeg ‘handjes’ voor en de vrijwilligers zijn dun gezaaid. Als u een
idee heeft en een beetje tijd: we staan open voor elk aanbod.

