Verslag ledenvergadering Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
d.d. 11 april 2017 in dorpshuis ’t Kaampie te Drijber
Aanwezig:
Speeltuin Boermaat, Westerbork
Buurtvereniging Noorderhoek, Beilen
Buurvereniging de Venne
Speeltuinvereniging Elp
De Walakkers, Westerbork
Oud en Jong, Westerbork
’t Kaampie, Drijber
Buurtvereniging de Vrije Vogels
Buurtvereniging de Zoppers
Noordveen, Beilen
Kruudmoes, Beilen
Buurtvereniging Langbos, Westerbork
Buurtvereniging de Zandhoek, Westerbork
Buurtvereniging Bobbelblad, Beilen
Jantje Beton
Bestuur Speeltuinoverleg
Gemeente Midden-Drenthe
Welzijnswerk Midden-Drenthe

- J. Tetteroo
- W. Schippers, K. Broekhuizen
- J. Kerstholt
- L. Dolfing, R. Gils
- A. Siegers, M. Heijting
- J. de Jong, M. Venema
- H. Woutersen
- R. van der Velden
- A. Boers, F. Doornbos, W. Braam
- B.J. Brust
- B. Steenge
- E. Hofman
- S. Vos
- E. Oosting
- M. Pruijser
- A. Raven, A. Horsting, A. Talens,
D. Speelman
- H. Suurd, E. Busz
- D. Otten, E. Reinders (notulen)

Bericht van verhindering ontvangen van:
Zonnedauw, Bovensmilde
- P. Tuin
De Woert, Hijken
- G. Jutten, H. Schuring
De Vonderkampen, Beilen
- A. vd Wekken
Dorpsbelangen Zwiggelte
- J. Roos
Ronskamp, Beilen
- E. Siebelink
Woltingshof, Beilen
- W. Snippe
Nagtegael, Beilen
- M. Smid
Plaatselijk Belang, Nieuw-Balinge
- J. Post, A Wielink
Burg. Gerritsstraat, Bovensmilde
- A. Warners
De Maoties, Westerbork
- H. Berenschot
Holthe, Beilen
- A. Gils
Kievitstraat, Smilde
- G. de Vries
Hultinge, Beilen
- H. Steen
Vogelnest, Beilen
- R. Boon
Schapendrift, Beilen
- C. Peters
’t Spiek, Beilen
- J. Bos
Rozenstraat, Bovensmilde
- H. Koerts
Pr. Clausstraat speelveld, Smilde
- I. Klok
Pr. Clausstraat hofje, Smilde
- J. Hoekstra
Zwartingerkamp, Hijken
- J. de Weerd
Brunstingerstraat, Beilen
- A. Heeling
Dopheide, Bovensmilde
- J. Baas
Marsdiek, Westerbork
- H. Tijmes
PH Brug, Hoogersmilde
- H. Talen
Midenvelt, Hooghalen
- Y. Boddeveld
Julianastraat, Beilen
- W. Visser
Plaatselijk Belang Witteveen
- R.J. Scheper
Welzijnswerk Midden-Drenthe
- H. Tijms, A. ten Bork
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1. Opening
De voorzitter, Albert Raven opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Dit is de
18e keer dat er een jaarvergadering is van het Speeltuinoverleg.
2. Mededelingen
Afmeldingen zie boven.
Harry Tijms maakt per 1 januari gebruik van deeltijd pensioen en werkt nog 3 dagen per
week. Hij is bovenplaatselijk niet meer actief. Er komt binnenkort een opvolger voor Harry.
3. Notulen ledenvergadering 14 april 2016
Het verslag is goedgekeurd en wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag is goedgekeurd en wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bestuur op Stap: vorig jaar is er in Beilen een rondje gemaakt. Sander Vos geeft aan dat het
bestuur dit jaar welkom is bij buurtvereniging de Zandhoek in Westerbork.
Albert merkt op, dat het bestuur graag wil meedenken als er problemen zijn.
5. Financiën:
a. Financieel jaarverslag 2016
Er wordt door Aaltinus een korte toelichting gegeven op het financieel jaarverslag, waarna
deze wordt vastgesteld en goedgekeurd.
b. Verslag kascommissie
Johan Kerstholt (Beilen) en Lukas Dolfing (Elp) hebben de kas gecontroleerd. Alles wordt
akkoord bevonden en de penningmeester wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Er wordt
aan de penningmeester decharge verleend.
c. Begroting 2017
Aaltinus geeft aan dat het bestuur graag de website wil updaten. Hiervoor wordt € 1.500,-begroot. De gemeente zal ook om een bijdrage worden gevraagd. Gevraagd wordt, waarom
er niets met Facebook gedaan wordt. Anita geeft aan dat hierover wel gesproken is, maar
dat er niet regelmatig nieuws is wat op Facebook geplaatst zou kunnen worden.
Besloten wordt om de leden van het Speeltuinoverleg over bovenstaande te polsen en te
kijken wat er gemist wordt.
De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd.
d. Vaststelling contributie 2017
Besloten wordt om de huidige contributie van € 7,50 in 2017 niet te verhogen.
e. Verkiezing leden kascommissie
John Kerstholt (Beilen) en Lukas Dolfing (Elp) zullen volgend jaar weer de kas controleren.
Kirsten Broekhuizen (Beilen) is reserve.
6. Bestuursverkiezing
Diana Speelman is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hierdoor zijn er twee vacatures
ontstaan voor de functie van algemeen bestuurslid. Helaas heeft niemand zich aangemeld.
Albert bedankt Diana voor haar inzet en overhandigt haar een boeket bloemen.
7. Vrijwilligersverzekering
Het bestuur heeft zich laten voorlichten door de gemeente tijdens een algemene
informatiebijeenkomst.
Gemeente Midden-Drenthe heeft via Centraal Beheer Achmea een verzekering voor alle
vrijwilligers. Met deze verzekering zorgt men ervoor dat mensen in de gemeente niet blijven
zitten met schade die zij zouden kunnen oplopen. Aanmelden hoeft niet, wel aangeven dat je
vrijwilliger bent. Het formulier kan via de website worden ingevuld.
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8. Informatie Jantje Beton
Marita Pruijser van Jantje Beton wordt welkom geheten. Marita deelt mee, dat Jantje Beton
zich hard maakt voor uitdagende speelplekken in de buurt en het behoud hiervan. Dit doen
ze door middel van praktische informatie, belangenbehartiging, inkoopvoordeel en advies.
Gebleken is dat 3 plaatsen in gemeente Midden-Drenthe meedoen aan de collecte van
Jantje Beton. Met de collecte is 50% van de opbrengst voor de club! De andere helft is voor
projecten van Jantje Beton. Een gemiddelde speeltuin haalt ca. € 550,-- op. Marita geeft aan,
dat Jantje Beton m.b.t. de collecte het liefst een coördinator voor een hele regio heeft.
Er zijn kindersubsidies voor activiteiten die kinderen zelf willen gaan doen. Op de website
van Jantje Beton kan een aanvraag ingediend worden. Voorwaarde is, dat het voor iedereen
toegankelijk moet zijn.
De Buitenspeeldag is dit jaar op woensdag 14 juni. Jantje Beton heeft geen financiële
middelen voor de Buitenspeeldag. De grootste uitdaging is het vinden van vrijwilligers. Als er
speeltuinen zijn die interesse hebben dan kan er een ‘kennis sessie” door Jantje Beton
worden aangeboden.
9. Buitenspeeldag 14 juni 2017
Op bovengenoemde datum vindt de 3e Buitenspeeldag in gemeente Midden-Drenthe plaats.
De opzet is om op 14 juni een “open speeltuin” met feestelijke aankleding te creëren en
bijvoorbeeld gezonde hapjes en drankjes aan te bieden. Er worden promotie folders, flyers
en persberichten (gemeentebreed) gemaakt. Het project wordt georganiseerd door
Welzijnswerk Midden-Drenthe, de Buurtsportcoach, het JOGG en het bestuur van het
Speeltuinoverleg. De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk deel
financieel mogelijk.
Er kan deelgenomen worden als individuele speeltuinorganisatie, maar samenwerking met
andere speeltuinen of organisaties in eigen buurt, wijk of dorp is ook mogelijk. In het eerste
geval bedraagt de maximale subsidie € 75,- en in het tweede geval maximaal € 150,-.
Bij de Spelotheek kan spelmateriaal worden gehuurd, zoals een springkussen, spelkussen,
zeskampmaterialen e.d. De Spelotheek is bereid het te besteden bedrag te verdubbelen voor
de Buitenspeeldag; dus 50% korting tot het maximale bedrag van de subsidie. Dat wil
zeggen maximaal € 75,- korting individueel / samenwerkend maximaal € 150,- korting. Bij
reservering aangeven: Buitenspeeldag Speeltuinoverleg. De bij de Spelotheek gehuurde
materialen moeten zelf door de speeltuinen opgehaald, direct betaald en weer teruggebracht
worden.
Wie in aanmerking wil komen voor subsidie kan vóór maandag 22 mei een mail sturen naar
het secretariaat van het Speeltuinoverleg. Na deze datum kan men zich nog aanmelden
maar kan niet meer in aanmerking gekomen worden voor promotiemateriaal en subsidie. De
declaratie moet voor 14 juli worden ingediend bij het Speeltuinoverleg.
10. Rondvraag en Afsluiting
- Afvalscheiding; waar moet het afval van de speeltuin naar toe?
Elma: dit kan nog in de particuliere grijze container.
- Waar is een “pas op” pop (voor op de weg) te krijgen?
Elma: er kan een aanvraag bij ‘openbare werken’ worden ingediend. Er moet duidelijk
aangegeven worden waar deze geplaatst gaat worden.
- Wat is de status van de Zandhoeklaan Westerbork?
De contactpersoon ergert zich aan de moeizame voortgang.
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- Hoe zorg ik voor saamhorigheid in mijn buurt, Fazantlaan in Beilen-West?
Albert: de opbouwwerkers bij Welzijnswerk zijn actief in Beilen-West.
Dirk: stelt voor als Welzijnswerk en Buurtsportcoach de helpende hand
te bieden en JOGG hier ook in te betrekken.
- Elma deelt mee, dat de bijdrages deze week overgemaakt worden. De contributie is al van
dit bedrag afgetrokken.
- Oud en Jong (Westerbork) zouden in maart speeltoestellen krijgen. Dit is helaas nog niet
gebeurd.
Henk: andere zaken gingen voor, waardoor e.e.a. vertraagd is. De toestellen zijn er en
zullen zo snel mogelijk geplaatst worden.
De voorzitter bedankt voor ieders aanwezigheid en sluit om 22.15 uur de vergadering.
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