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INFORMATIE OVER DE SPEELTUIN 
 
Algemeen 
De speeltuin is van mei tot en met augustus iedere werkdag van 10.00 uur tot 18.00 uur 
geopend en in de overige maanden (als de ‘r’ in de maand is) van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Als de speeltuin open is, kun je dit altijd via de website www.svmaredijk.nl zien onder 
‘Open of Dicht?’ in de statusbalk. 
Als je lid bent van de speeltuin kan je kind gratis spelen als de speeltuin open is. Het 
zomerzwembad en de meeste kinderactiviteiten zijn inbegrepen bij het lidmaatschap. 
Niet-leden betalen € 0,50 per spelend kind per dag(deel) voor het gebruik van de 
speeltuin en/of het zwembad. 
De portier controleert het lidmaatschap met behulp van ledenpasjes (zie Lidmaatschap). 
Hij verkoopt ook koffie, thee, limonade, ijs, chips en snoep. 
 
Vrijwilligers 
Wij vragen, als er geen portier is en bij elke activiteit, of er mensen bereid zijn zich als 
vrijwilliger in te zetten. Dit kun je per activiteit aangeven op het in te leveren formulier, en 
voor de openstelling via portiermaredijk@gmail.com. 
Zonder de inzet van vrijwilligers zou de speeltuinvereniging niets extra's kunnen doen: wij 
hebben je hulp hard nodig! En, het is altijd erg gezellig om te helpen bij een activiteit. 
 
Weekend en schoolvakanties 
De openstelling is te vinden via de website onder openingstijden. 
In de schoolvakanties zijn de openingstijden mogelijk aangepast. In het weekend proberen 
wij de speeltuin zoveel mogelijk open te houden. Wij werken dan vaak met vrijwilligers 
(denk aan je ledenpasje!!). De vrijwilligers krijgen instructie en gratis koffie, thee en 
aanmaaklimonade. Je kunt je van te voren (garantie voor openstelling) via 
portiermaredijk@gmail.com aanmelden als vrijwillige portier. Wanneer je in het weekend 
voor een gesloten hek staat, kun je (last minute) bellen: 06  53773802 (geen garantie voor 
openstelling, en niet voor andere vragen). Je krijgt te horen waar je (in de buurt van de 
speeltuin) de sleutel kunt ophalen, maar alleen op vertoon van een geldig ledenpasje! 
Er wordt wel van je verwacht dat je als portier ook koffie, snoep e.d. verkoopt. Het is 
daarom handig, en gezellig, als je met twee of meer mensen komt. 
 
Lidmaatschap 
Door een aanmeldingsformulier (dat je kunt vinden bij de portier of op de website, onder 
‘Contact’) in te vullen en terug te mailen of in te leveren bij de portier kun je je als lid of 
donateur opgeven. Het lidmaatschap loopt door als je niet vóór 1 januari hebt 
opgezegd en de contributie bedraagt met ingang van 2002 voor gezinnen € 15,- en voor 
instellingen (scholen, kinderopvang) € 50,- per kalenderjaar. De minimumdonatie is 
vastgesteld op € 5,- per kalenderjaar. Je kunt contant betalen bij de portier of door 
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overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer  NL52 INGB 0000 274564. 
Daarnaast is het mogelijk door middel van een machtiging te betalen: tot 
wederopzegging (of opzegging van het lidmaatschap) betaal je veilig en tijdig; de 
weigeringstermijn voor de automatische incasso is 56 dagen. Een machtigingsformulier is 
verkrijgbaar bij de beheerder en via de website, onder ‘Contact’. Het moet voorzien van 
een handtekening per post worden teruggestuurd of bij de portier worden ingeleverd. Je 
ontvangt je ledenpasje (voor nieuwe leden) of de nieuwe jaarsticker (voor trouwe leden) 
na betaling van de contributie. 
Wij verzoeken je ons op de hoogte te houden van wijzigingen in je adres en 
gezinssamenstelling (je krijgt dan een nieuw ledenpasje) of interesse in het lidmaatschap. 
 
Activiteiten van de speeltuinvereniging 
Er worden (bij voldoende belangstelling) diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen 
van verschillende leeftijden. Voor het versturen van de uitnodigingen maken wij, om 
kosten, moeite en tijd te besparen gebruik van e-mail. Wij maken nooit e-mailadressen 
aan anderen bekend. 
Rond Pasen worden er met de kinderen Palmpaasstokken gemaakt en er wordt een 
Palmpaasoptocht door de buurt gehouden. De Paashaas verstopt eieren in de speeltuin 
voor kinderen van 0 tot en met 10 jaar. Voor kinderen van 0 tot en met 8 jaar komt 
Sinterklaas met zijn Pieten elk jaar op bezoek in het speeltuingebouw. Ieder kind dat zich 
voor het Sinterklaasfeest heeft opgegeven (en langskomt) krijgt een cadeautje. 
Er worden daarnaast andere leuke kinderactiviteiten verzorgd. In de schoolvakanties 
proberen we iets leuks te doen met en voor de kinderen. Ideeën en hulp zijn altijd 
welkom! Alle kinderactiviteiten zijn in principe gratis. Je wordt vooraf per e-mail ingelicht 
over de activiteit met de vraag of je kind wil meedoen. 
Voor leden en niet-leden houden wij op iedere eerste vrijdag van de maand en op elke 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een gezellige Peuterochtend (entree gratis, niet in 
de winter). 
De speeltuinvereniging organiseert jaarlijks op Landelijke Speeltuindag een Zomerfeest 
voor haar leden. Daarnaast wordt door de speeltuinvereniging ook de >Maredag= 
georganiseerd, hèt feest voor de Speeltuin èn de Maredijkbuurt, voor leden en niet-leden. 
 
Avonden voor volwassenen 
In het verenigingsgebouw worden wekelijks avonden voor volwassenen georganiseerd. 

* Op een aantal avonden worden er Kluchten gerepeteerd (info: op de avond 
20.00-22.00 uur (zie www.leidsekluchtencompagnie.nl en onder ‘Zaalverhuur’ op 
onze website voor de repetitiedagen). 
* Iedere donderdagavond (niet in de zomer) is er Klaverjassen. 
Voor informatie: donderdagavond 20.00-23.00 uur. 
 

Je bent van harte welkom en je kunt je op de avond zelf opgeven voor de activiteit. 
 
Zie voor actueel nieuws en meer activiteiten onze website: www.svmaredijk.nl. 
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