Aan de leden van het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Hooghalen, 6 april 2018

Onderwerp: Uitnodiging ledenvergadering
Beste leden,
Wij nodigen u van harte uit voor onze ledenvergadering op:
Maandag 16 april 2018 om 20.00 uur
In het dorpshuis te Elp
(Schoolweg 1, 9442 PR)
Als belangenvereniging voor alle openbare speelplekken in de gemeente, zetten we ons in
voor de spelende kinderen. Dat ze uitdagende en veilige speelplekken hebben waarbij de
buurt de baas blijft in de speelvoorziening. Voor de kinderen om te bewegen en ontmoeten,
gratis en dichtbij.
De manier waarop het beleid rond speeltuinen in de gemeente wordt uitgevoerd is uniek. Dat
de buurt samen met de gemeente werkt aan de prachtige plekjes. Dit vraagt echter
betrokkenheid van de buurt, is dat in deze tijd nog zo vanzelfsprekend? Hierover willen we
graag met u in gesprek.
Vorige jaarvergadering hebben we kort gesproken over de wijze van communiceren, door
middel van de nieuwsbrieven en de website. Dit onderwerp komt nu uitgebreider aan de
orde.
En natuurlijk aandacht voor de Buitenspeeldag 2018. Net als vorige jaren willen we u in de
gelegenheid stellen om weer mee te doen op woensdagmiddag 13 juni. Ook onze partners
de Spelotheek en Jogg hebben u iets te bieden. We hopen u te inspireren (weer) mee te
doen!
Om deelname voor u aantrekkelijk te maken, bieden we wederom een financiële bijdrage
aan. Dit geld kan worden gebruikt voor de feestelijke aankleding van de speeltuin, een hapje
en/of drankje, huur spelmateriaal of een extra activiteit.
U kunt deelnemen als individuele speeltuinorganisatie, maar samenwerking met andere
speeltuinen of organisaties in uw buurt, wijk of dorp is ook mogelijk. In het eerste geval
bedraagt onze maximale subsidie € 75,- en in het tweede geval maximaal € 150,-.
Vanzelfsprekend is er tijdens de vergadering tijd om uw vragen te stellen, uw ervaringen te
delen, uw plannen te toetsen en eens bij te praten met collega-vrijwilligers.
We rekenen 16 april a.s. op uw komst!
Mocht u verhinderd zijn, dan willen we dat graag even weten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Anita Talens, secretaris

