Notulen ALV Speeltuin Rondom de Maredijk, 30 maart 2015
Aanwezig: de leden Daan Bekooy, Christa de Boer, Joop Honsbeek, Jenny de Jeu, Frederik
de Jong, Joke Spannenburg, Dik Toet, Johan Volkers en Wilte Zijlstra. Bestuursleden Rien
van Vliet (vz) en Job de Kruiff (secr., notulen)
Toehoorder: Léon Kloos (speeltuinconsulent, Leidse Bond van Speeltuinen (LBS))
Afwezig met bericht: Elly de Reus (penningmeester speeltuin, ziek), Helga Duifhuis,
Martine Marijt, Marin Waaijer, Jeanne Pruijn, Annerieke Leuhof en Hans Leuhof.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.13 uur. Hij staat even stil bij het overlijden,
afgelopen jaar, van de vader van Daan Bekooy, die veel voor de speeltuin heeft betekend.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen ALV 20 maart 2014
JS vult aan dat (op pagina 2, punt 10, vooruitblik) ook zij zich had aangeboden om mee
te denken over de verbouwing.
JdJ en JS herinneren zich dat Janneke Koers zich ter vergadering aanbood als bestuurslid.
Dit wordt aan de notulen toegevoegd. JdK meent dat dit aanbod vooraf was gedaan en
dat het als gevolg van de secretariswissel nooit adequaat is beantwoord. Hoe dan ook,
Janneke is uiteindelijk geen bestuurslid geworden omdat het enige tijd duurde voor ze
een reactie van het bestuur kreeg op haar aanbod en toen al een andere keuze had
gemaakt.
Voor het overige worden de notulen ongewijzigd aangenomen.
4. Financieel Jaarverslag
Bij afwezigheid van EdR licht FdJ (kascontrolecommissie) de cijfers toe. Hij meldt dat het
jaar is verlopen zoals begroot en dat het is gelukt om te reserveren (met name voor de
verbouwing) zonder dat we al te rijk worden. Elly wil graag een compliment voor de
succesvolle fondsenwerving ten bate van de verbouwing die Christine Paauw, Jeroen
Jansz, RvV en JdK hebben ondernomen. En ze roemt het feit dat de verbouwing, waar
Hugo indertijd ook al veel tijd in heeft gestoken, nu lijkt te gaan lukken. ‘Daar kunnen we
trots op zijn.’

5. Verslag kascontrolecommissie
Namens de kascommissie (FdJ en DT) verklaart de laatste dat de penningmeester alles
‘keurig en consciëntieus’ heeft bijgehouden, ook de lastig te controleren dingen zoals de
baromzet. De commissie spreekt ‘alle waardering’ uit voor EdR.
Met als aantekeningen nog wel dat de post 1500 onvoorzien wellicht anders zou moeten
worden betiteld en niet onder organisatiekosten thuishoort, dat er een factuur is
aangetroffen waarbij DZB 21% btw rekent voor activiteiten die volgens FdJ onder het
6% tarief vallen, en dat in de begroting geen rekening is gehouden met wellicht dalende
inkomsten als gevolg van de verbouwing.
6. Decharge van de penningmeester
De penningmeester wordt zonder enig voorbehoud gedechargeerd.
7. Decharge kascontrolecommissie en benoeming nieuwe
kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie wordt bedankt, gedechargeerd en voor volgend jaar
herbenoemd.
8. Jaarverslag bestuur over 2014
JdK licht het geschreven jaarverslag mondeling toe.
De speeltuin heeft afgelopen jaar blijkbaar haar duizendste lid mogen inschrijven maar
verzuimd daarbij stil te staan. Verder gaat veel eigenlijk goed, alleen de verbouwing
moest telkens vooruit worden geschoven en dat gaf veel onzekerheid bij bestuur,
huurders en aspirant-huurders.
JdK vertelt dat in het bestuur soms wordt gedacht over het vragen van een hoger
entreegeld dan 50 cent. Er zijn wel speeltuinen die dat doen. Dat leidt tot een kleine
discussie, met aan de ene kant ‘we zijn geen commerciële instelling’ en aan de andere
kant ‘dan worden mensen eerder lid, en daar hebben we veel meer aan’. JS oppert nog
om het lidmaatschap bijvoorbeeld een euro duurder te maken voor wie niet met een
machtiging betaalt. RvV besluit de discussie door te zeggen dat na de verbouwing een
goed moment is om prijzen eventueel te veranderen.
WZ vraagt hoe het loopt met de vrijwilligers in het weekend. Die zijn er niet altijd
genoeg. JV oppert om de inzet als vrijwilliger verplicht te stellen zoals bij hockey- en
tennisclubs wel gebruikelijk is. CdB is daar ook voor. LK merkt op dat dit in Leidse
speeltuinen nog nooit is toegepast. Het karakter van een sportclub, waar je echt lid van
bent en elkaar kent, is ook wel anders dan dat van een speeltuin. Veel mensen zien een
speeltuin als een voorziening waar je voor betaalt maar die niet ook je sociale kring
vormt. JdK wijst op het gevaar dat mensen die het weekendvrijwilligerschap met

tegenzin en maar eens per jaar vervullen, alsnog het bestuur, of wie dit dan ook
begeleidt, veel werk bezorgen.
Besloten wordt dat WZ en JdK gaan nadenken hoe de drempel voor vrijwilligers zo laag
mogelijk wordt en hoe vrijwilligers het beste kunnen worden benaderd.
9. Decharge bestuur over gevoerd beleid
Het bestuur wordt gedechargeerd, met de aantekening van JS dat ze een
inspraakmogelijkheid over de verbouwing heeft gemist, daar graag bij het agendapunt
verbouwing over doorpraat en daar nu geen decharge voor verleent.
10. Samenstelling bestuur
RvV legt uit dat Dennis van Peppen niet herkiesbaar is als bestuurslid.
RvV geeft aan te willen stoppen als voorzitter, maar er is nog geen opvolger. Hij wil wel
doorgaan in de projectgroep.
Er is dus dringend behoefte aan versterking van het bestuur, ook om een steviger indruk
te maken tegenover derden (fondsen, gemeente)
Wilte Zijlstra en Jenny de Jeu bieden zich aan en worden met algehele instemming
benoemd als algemeen bestuurslid.
Joke Spannenburg biedt zich aan als voorzitter en wordt met algehele instemming
benoemd.
11. Vooruitblik 2015
RvV vertelt dat een projectgroep bestaande uit bestuursleden van de buurtvereniging en
de speeltuinvereniging al een tijd met de verbouwing bezig is. Het laatste nieuws is heel
vers: er zijn door twee fondsen grote subsidies toegezegd, waardoor het gat op de
begroting nu nog maar zo’n twintigduizend euro is, en dat is reden voor optimisme. Na
telkens vooruitschuiven van de verwachte verbouwingsperiode lijken de zaken nu
wellicht snel te kunnen gaan.
JdK licht de beoogde verbouwing toe aan de hand van de (nieuwe) plattegrond. JS vraagt
naar vloerverwarming. Antwoord JdK: dat is door deskundigen afgeraden. Zou te
‘langzaam’ werken in een pand dat vaker niet dan wel ‘bewoond’ is en zou daardoor erg
inefficiënt zijn. JS vindt ook een wc die in de zaal uitkomt niet wenselijk. Dat wordt
meegenomen naar de projectgroep. JdJ vraagt om meer (dag)licht in de zaal. Dat moet
vooral komen van de twee doorbraken richting speeltuin, maar beloofd wordt om in de
projectgroep ook de optie van meer ‘daklicht’ nogmaals te bespreken. JV vraagt zich af of
een min of meer permanente huisvesting bouwen voor de speel-o-theek wel verstandig
is. Antwoord JdK: die ruimte wordt zodanig ingericht dat hij prima een andere functie
kan vervullen op het moment dat de speel-o-theek als gebruiker zou wegvallen. En de
speel-o-theek is een goed visitekaartje voor het gebouw richting fondsen e.d.
Diverse aanwezigen hadden liever gehad dat er meer inspraak mogelijk was geweest
mbt het bouwplan. JdK licht toe dat dat ook aanvankelijk wel de bedoeling was, maar dat
de projectgroep gaandeweg besloten heeft het zelf te doen. De bestuursleden hebben
een mandaat, brede inspraak had de boel ook weer vertraagd. En de projectgroep had al

met heel veel partijen te maken, zoals gemeente, bestaande huurders, beoogde nieuwe
huurders, de twee verenigingen. De projectgroep denkt dat daarmee de
belangenafweging al moeilijk genoeg was. Bovendien was er voortdurend haast bij om
de volgende stap te zetten, om druk te houden op de projectleider en de gemeente e.d.
En er was geen geschikt moment. Het had wat minder zin om over het plan te praten
toen er nog geen geld voor was. Maar tegelijk is de vergunningaanvraag ingezet
waardoor nu bepaalde dingen al vastliggen.
De ALV vraagt om dan de tekening nu alsnog aan leden en wijk te presenteren. Dat was
de projectgroep inderdaad van plan. Er is ook wat kritiek op de beperkte communicatie
over de verbouwingsplannen. De projectgroep trekt zich de kritiek aan en zal proberen
die communicatie te verbeteren.
Het bestuur kan tevens aankondigen dat ook het buitengebied en de speeltoestellen
komend jaar worden opgeknapt cq heringericht. Dat komt bij de gemeente uit een ander
potje en behalve dat we momenten mogen organiseren waarop wij en de spelende
kinderen wensen kunnen indienen mbt de nieuwe inrichting, hebben we er als
vereniging geen omkijken naar.
12. Rondvraag
FdJ is het opgevallen dat in deze ALV met geen woord over overlastklachten is gerept.
Antwoord: daar hebben we inderdaad veel minder mee te maken dan enige tijd geleden.
DT is blij dat de verbouwing door lijkt te kunnen gaan
JH vraagt, net als vorig jaar, om een invalidenparkeerplek bij de speeltuin. Léon belooft
navraag te doen naar de haalbaarheid daarvan
JS meldt dat ze telefonisch van EdR hoort dat die stopt als bestuurslid wanneer zij
voorzitter wordt.
Dit leidt tot rumoer in de zaal en achter de bestuurstafel.
--- Tien minuten schorsing --De vergadering wordt om 22.18 hervat
Na de hervatting wordt aan de ALV gevraagd of die zich naar aanleiding van de gebleken
emoties wil bezinnen op de gedane benoeming. Na enige discussie spreekt de ALV uit
dat ze bij haar besluit blijft en dat het oude bestuur om te beginnen met EdR gaat praten
om de problemen op te lossen. Hopelijk wordt er een oplossing gevonden waarmee oud
en nieuw bestuur kunnen leven. Om formeel speelruimte te hebben, worden de notulen
even ‘aangehouden’ tot die gesprekken zijn gevoerd.
Voorzover nodig bieden zowel FdJ als LK/LBS hun hulp aan bij een – wellicht tijdelijk andere invulling van het penningmeesterschap.
13. Sluiting
Om 22.45 sluit de voorzitter de vergadering.

