Algemene ledenvergadering 26 mei 2008
Voorzitter Joop Honsbeek heet iedereen welkom. In totaal is er een opkomst van 17
personen.
Sociaal en financieel verslag
Het sociaal jaarverslag ziet er goed uit. Wat opvalt, is de verhouding tussen het beperkte
aantal vrijwilligers en het aantal leden. Ook het financieel jaarverslag ziet er goed uit. Er
zijn meer leden en er wordt daarom meer contributie ontvangen. De baromzet en snoep
en ijsverkoop is positief te noemen, mede dankzij het inkoop beleid van Mohammad.
Daarnaast zijn er giften ontvangen, inclusief een gift van Rotary Club voor de ondergrond
van het klautertoestel.
Het speeltuingebouw moet opgeknapt worden, daarin moet geïnvesteerd worden. Verder
moet rekening gehouden worden met de vervanging van speeltoestellen over 10 jaar.
Ofwel door geld te sparen of door gebruik te maken van subsidies en fondsen.
De kas controle is uitgevoerd door Herialt Mens en Frederik de Jong. Frederik is
vanwege zijn werk verhinderd. Herialt geeft aan dat het overzicht prima in orde is.
Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden Natasja Veenboer en Herialt Mens.
(helaas voor de kascontrolecommissie is hij later in deze vergadering gekozen tot
voorzitter, en de kascontrole is onverenigbaar met deze functie).
(Her)verkiezing van verschillende bestuursleden.
Wim Honsbeek stelt zich wederom verkiesbaar. Er zijn geen bezwaren waardoor hij
opnieuw toetreedt tot het bestuur. Joop Honsbeek treedt af als voorzitter.
Helga Duifhuis stelt zich beschikbaar als secretaris (op een vacature) en Herialt Mens als
voorzitter. Beide hebben aangegeven de functie voor een jaar te willen proberen. Zonder
bezwaren treden beide toe tot het bestuur. Dit betekent dat het dagelijkse bestuur weer
compleet is! Om belangenverstrengelingen te voorkomen, zal Natasja Veenboer volgend
jaar de kascontrole uitvoeren. De verwachting wordt uitgesproken dat Frederik de Jong
de volgend keer opnieuw de kas zal willen controleren.
Wat de speeltuin op dit moment mist, is een activiteiten coördinator. Een activiteiten
coördinator hoeft niet per se zelf activiteiten te begeleiden maar kan ook vrijwilligers
zoeken en inplannen. Vervolgens ontstaat er een interessante discussie over redenen
waarom de speeltuin zo weinig vrijwilligers heeft en wat hieraan gedaan kan worden. Het
idee van Natasja Veenboer om een stagiair aan te trekken wordt positief ontvangen.
Natasja geeft aan dat zij een stagiair zal zoeken welke:
 Bij speeltuinbezoekers nagaat welke activiteiten men wel/niet leuk vindt
 Vrijwilligers zal zoeken om activiteiten te begeleiden dan wel de speeltuin in het
weekend te willen beheren
De vrijwilligers die zich nu inzetten voor de speeltuin worden erg gewaardeerd.
Activiteiten 2008
31 mei is er het 60 jarige jubileumfeest. De voorbereidingen vinden nog volop plaats,
maar alles lijkt op tijd gereed te zijn. Er zijn vrijwilligers gevonden die popcorn en
suikerspinnen willen maken en die bij de kinderkermis zullen staan.

Op 12 (zaterdag) of 13 (zondag) juli zal in principe het zomerfeest plaats vinden.
Voorgaande jaren was het zomerfeest op zaterdag, maar een aantal mensen heeft
aangegeven dat er op zaterdag andere bezigheden zijn zoals kinderclubjes. Op de website
staat een poll waar mensen hun voorkeur voor op zaterdag dan wel op zondag kunnen
aangeven. Vooralsnog is onduidelijk of en op welke dag het zomerfeest zal plaats vinden.
Er zullen in ieder geval voldoende vrijwilligers moeten zijn om het zomerfeest te
organiseren. Ook valt het zomerfeest vlak na het jubileumfeest en er daarom is misschien
niet zo veel belangstelling voor het feest.
Wat ter tafel komt, rondvraag en afsluiting
De nieuwe voorzitter, Herialt Mens, bedankt voorzitter Joop Honsbeek voor zijn inzet
voor de speeltuin. Joop krijgt een applaus van alle aanwezigen. Joop bedankt op zijn
beurt de andere bestuursleden en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.
Er wordt gevraagd of de zaalhuur niet omhoog moet gaan. De zaalhuur is relatief laag.
Voor nog geen €2 euro per persoon kan de zaal gehuurd worden. Er wordt aangegeven
dat de zaalhuur tot 30 personen hetzelfde zal blijven, maar een huur voor meer dan 30
personen verhoogd kan worden. In de nieuwe bestuursvergadering zal de prijsverhoging
worden vastgesteld.
Is het beleid van de gemeente duidelijk wordt er tijdens de rondvraag gevraagd. Dit blijkt
niet altijd duidelijk te zijn. Hier moet meer aandacht aan besteed worden.
Behalve het gebouw, zou ook de portierloge opgeknapt moeten worden Vooral een luikje
in het raam voor de verkoop is zeer gewenst.
De speeltuin is de afgelopen periode verbeterd met mooie paden voor rolstoelen en
kinderwagens. Er is echter geen mogelijkheid om bij de speeltuin te komen als minder
valide. Er zijn geen speciale invalide parkeerplekken. Hiervoor wordt aandacht gevraagd.
De voorzitter sluit de vergadering.

