SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
Houtzaagmolen
“De Herder”

Handleiding openstelling door vrijwilligers

Vooraf:
 Weekendportiers geven zich bij voorkeur vooraf op via portiermaredijk@gmail.com
 Last minute aanmelden kan ook via 06 53 77 38 02 (geen garantie voor openstelling).
 Je krijgt alleen op vertoon van een geldig ledenpasje de sleutels en de portemonnee mee.
 Iemand anders met een geldig ledenpasje kan de ‘dienst’ van je overnemen. Als dit niet van tevoren
bekend was: meld dit via 06 53 77 38 02 (eventueel voicemail inspreken) + logboek inschrijven!
 Koffie, thee en aanmaaklimonade is gratis voor onze vrijwilligers.
Toezicht houden betekent dat je zorgt dat het veilig en gezellig blijft in de speeltuin.
Je verantwoordelijkheid gaat daarnaast niet verder dan een goed beheer van het geld en de sleutel. Je
hoeft geen EHBO-diploma te hebben, maar het helpt als je een pleister kunt plakken en (wat nog nooit
nodig is geweest ...) 112 kunt bellen.
Informatie
Er is Informatie over de speeltuin, over het Huren van de zaal, over Regels voor het zwembad.
Speeltuin openen
 Open het hek met de brede sleutel. Aan de binnenkant van het hek zit een stang, die omhoog moet
zijn om het hek te kunnen openen. Zet het hek helemaal open (stang in de grond).
 Open de deur naar de WC’s met dezelfde sleutel als het hek.
 Let er op dat de deur naar de WC’s open is (eventueel op de haak aan de muur vastzetten) en zorg dat
de tussendeur naar de zaal op slot is.
 Doe het net van de zandbak af en leg het op de tegels naast het gebouw (naast de klok).
 Open het portiershok (gekartelde sleutel) en zet de afvalemmer buiten.
 Doe de PC aan (het aan-knopje van het beeldscherm zit onder het liggende balkje op het beeldscherm
(als het aan is geeft het paars licht).
 Als het goed is start automatisch het programmaatje op, waarmee op de website zichtbaar is dat de
speeltuin open is. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, klik dan 2x op het icoontje op het
bureaublad. Klik op ‘Openen’ om de speeltuin te openen op de website.
 Laat de zonneschermen neer (knoppen boven het bureau (werkt ‘verkeerd om’) en op het muurtje
naast de buitendeur).
 Zet eventueel het ‘uitgifteluik’ open (slotje openen, pennetje insteken).
 Vul je naam, telefoonnummer, de datum en de van/tot-tijd in de vrijwilligersmap / logboek (Mickey
MouseMap) in. Die is te vinden op het bureau of op de plank boven de vriezer.
 Voor je vertrekt willen we graag (ongeveer) weten hoeveel geld je hebt verdiend voor de speeltuin
(losse entrees en consumpties apart) en kun je eventuele opmerkingen/bijzonderheden kwijt.
 Voor het openen van het zwembad: zie onder Zwembad.
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Speeltuin sluiten
 Doe de zonneschermen omhoog (knoppen boven het bureau (werkt ‘verkeerd om’) en op het muurtje
naast de buitendeur).
 Klik op ‘Sluiten’ in het programmaatje (of eventueel 2x klikken op het icoontje ‘Speeltuin open of
dicht’ op het bureaublad) om de speeltuin te sluiten op de website.
 Doe de PC uit.
 Sluit het ‘uitgifteluik’ (pennetje er uit halen, sleutel laten ‘klikken’).
 Als je weggaat: (als je het nog niet gedaan hebt) - vul je naam, telefoonnummer, de datum en de
van/tot-tijd in de vrijwilligersmap / logboek (Mickey MouseMap) in.
 Voor je vertrekt willen we graag (ongeveer) weten hoeveel geld je hebt verdiend voor de speeltuin en
kun je eventuele opmerkingen/bijzonderheden kwijt.
 Zwembad: hek met het hangslot afsluiten.
 Doe het net over de zandbak.
 Check de WC’s en vloeren even (eventueel schoonmaken: de zaal kan de volgende dag verhuurd zijn.
Als de zaal in gebruik is als je vertrekt, graag ook even checken!)
 Doe de deur van het halletje naar de WC’s op slot met de brede platte sleutel (behalve als er nog
huurders zijn, natuurlijk).
 Check bij het voetbalveld of het hek naar de Maredijk open is en het hek naar de speeltuin gesloten
(als dit niet zo is, moet je het hek in de speeltuin op slot doen met sleutel ‘voetbalveld’ en het
hangslot van het hek bij de Maredijk).
 Check of er niemand meer in de speeltuin is (vooral ook achter het voetbalveld / basketbalveld).
 Zet de vuilnisemmer binnen en doe het portiershok op slot (gekartelde sleutel).
 Sluit tenslotte het hek af met de brede platte sleutel (behalve als er nog huurders zijn).
 Lever de portemonnee met het geld, de sleutels en het gele kaartje erin weer in bij degene waar je ze
hebt afgehaald.
Geld
 Je krijgt in de portemonnee € 15,- wisselgeld mee.
 De prijslijst van de consumpties is op het raam geplakt en ligt op het bureau.
 Losse entrees s.v.p. turven en eventuele contributiebetalingen en giften (inkomsten niet uit verkoop)
graag apart noteren.
 Voor iemand die contributie contant betaalt, moet je 2 kwitanties schrijven: schrijf de naam van het lid en
de datum op een blaadje en maak het geheel af met een stempel van de speeltuin (te vinden in de bovenste
la). Eén kopie gaat in de portemonnee, de andere is voor het lid. Voor nieuwe leden geldt dit, totdat het
pasje klaar is, als bewijs van lidmaatschap.
 Als mensen met een machtiging betalen kun je het onderste strookje van de machtiging afknippen en
voorzien van een stempel. Voor nieuwe leden geldt dit zolang als bewijs van lidmaatschap.
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Entree
Niet-leden betalen € 0,50 per spelend kind (turven!). Volwassenen betalen geen entree.

Lid worden
Het lidmaatschap kost € 15,- voor een gezin per kalenderjaar; voor instellingen (school, KDV, BSO) € 50,per kalenderjaar. Het lidmaatschap geldt totdat het, vóór 1 januari, wordt opgezegd.
De minimumdonatie (voor vaste donateurs) is € 5,- per kalenderjaar.
 Nieuwe leden en nieuwe (vaste) donateurs moeten een Aanmeldingsformulier invullen.
 Let er vooral op dat het e-mailadres is ingevuld en goed leesbaar is!
 Het is voor ons heel prettig als er ook een Machtiging wordt getekend. Dit scheelt veel werk omdat wij
dan geen rekeningen (en eventueel) herinneringen meer hoeven te sturen. Onder opgaaf van redenen kan
het bedrag eventueel binnen 56 dagen worden teruggeboekt.
Uitgeprinte Aanmeldingsformulieren en Machtigingen zijn ook te vinden in mapjes op het bureau.
Ledenpasjes en jaarstickers
Leden krijgen per e-mail bericht als hun ledenpasje klaar ligt bij de portier.
Let op: alleen voor nieuwe leden (of na gezinsuitbreiding of adreswijzing) maken we een pasje.
Voor trouwe leden geldt dat zij na betaling (of het afgeven van een machtiging) een nieuwe jaarsticker op
het bestaande pasje krijgen.
 Nieuwe ledenpasjes zijn te vinden in het oranje klappertje (in bovenste la of op het bureau).
 Ledenpasjes liggen op alfabetische volgorde van straatnaam
 Een dun stapeltje pasjes achterin het klappertje is voor leden die zowel het lopende als het vorige jaar
(dus € 30,-) nog moeten betalen (na 2 jaar niet betalen worden zij als lid geroyeerd).
 De nieuwste pasjes voor het lopende jaar (met de grootste waarschijnlijkheid van afhalen) zitten niet vast
in het klappertje, maar zijn samengebonden in een elastiek (houd vast aan de alfabetische volgorde -op
straatnaam- bij het eruit halen van de pasjes!).
 De pasjes bovenin het klappertje zijn betaald voor het lopende jaar
 Voor de onderste pasjes (zelfs als het huidige jaartal er al op staat) moet eerst € 15,- worden betaald.
Check op de ledenlijst of er misschien inmiddels betaald is! Bij twijfel niet afgeven!
 Jaarstickers zijn te vinden in de bovenste la.
Koffie en thee zetten, limonade aanmaken
 Koffie: Op een volle pot 5 maatschepjes koffie gebruiken. Filters hangen boven het koffiezetapparaat. Als
de koffie klaar is: overgieten in de thermoskan waar ‘KOFFIE’ op staat.
 Thee: Water koken in de waterkoker.
 Het hete water overgieten in de kan waar ‘Heet water’ op staat. Geen theezakjes meegeven in de
speeltuin. Theezakjes zijn 3 tot 4 keer bruikbaar voor een heerlijk kopje thee.
 Plastic bekertjes, Completa (melk), suikerklontjes en plastic ‘lepeltjes’ zijn beschikbaar.
 Limonadesiroop zit in de grote flacon in de koelkast. Aanmaken: siroop in de kleine flacon schenken tot
iets onder de onderste ‘rand’. Bijna volgieten met water, schudden en verder vullen.
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Snoep en koekjes verkopen
Snoep en koekjes vind je in de blauwe kast.
IJs verkopen
De voorraad zit onder de linkerklep en het ijs om te verkopen rechts.

Voorraad en vuilniszakken
Te vinden op of in de blauwe kast in het portiershok en anders in de grijze kast in de berging achter het
portiershok.
Voetbalveld / basketbalveld
Als de speeltuin open is en als kleinere kinderen willen voetballen kun je met de sleutel (‘voetbalveld’) het
hangslot van het hek tussen de speeltuin en het veldje openen. Sluit met ditzelfde hangslot het hek naar de
Maredijk af. Het is belangrijk dat het hek aan de Maredijk-kant dicht is, anders raak je het overzicht kwijt.
Sleuteltje hangt aan één van de raamstijlen in het portiershok.
Fietsjes e.d.
 Alleen als het niet te druk is, kunnen kleine kinderen op de paadjes fietsen.
 Ze staan in de berging (naast de ingang van het gebouw).
 Vraag aan de ouders van de fietsertjes of zij de fietsjes e.d. na gebruik weer in de berging willen
terugbrengen, zodat je dit speelgoed niet voor het sluiten door de hele tuin zelf moet gaan zoeken.
Ballen in de sloot …
 Alleen met het witte schepnet aan de zilvergrijze stang mogen ballen uit de sloot gevist worden.
 Het blauwe schepnet en de blauwe veger aan de blauwe stang zijn uitsluitend voor het zwembad!
Beide zijn te vinden in het gereedschapshok.
Zwembad
 Vóór je het hek van het zwembad opent (sleutel ’zwembad’) check je eerst even of de chloor- en de pHwaarden in orde zijn (sleutel ‘gereedschapshok’; dit is de deur buiten, naast het zonnescherm). Het
controlepaneeltje zit direct rechts naast de deur in het gereedschapshok).
 Chloor: boven 500 mV en onder 750 mV (ideaal is 680 mV).
 pH: tussen 7 en 7,5 (ideaal is 7,2).
 Het filter moet in het groene gebied staan (ideaal is onder de 1 bar)
 Buiten: Het waterniveau staat tot aan de witte rechthoeken (skimmers) in het zwembad.
Wordt hieraan niet voldaan: het zwembad niet openen!! Eventueel 06 22718117 bellen.
 Let er vooral op dat er niemand met schoenen aan in het badje gaat en dat de kinderen badkleding of
eventueel een zwemluier dragen.
 Zwemluiers zijn te koop en liggen op de plank in het portiershok; zwembandjes zijn te leen.
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