
DE SPEELTUIN 

Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk 

Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, 

schone, beheerde en gratis toegankelijke 

speelomgeving en zet zich in voor versterking 

van het saamhorigheidsgevoel in de wijk. 

 

Word lid en steun speeltuin de Bras! Meer info 

op onze website. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: Joke Vos 

Secretaris: Eugenie Schomaker 

Penningmeester: Juan Zondervan 

Algemeen: Linda Visser 

Activiteiten: Conny Hol 

Onderhoud: Willemijn Kooij 
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Toezichthouder: Margo van de Merwe 

U VINDT ONS HIER 

Locatie: Kingstonstraat, Delft 

Website: http://speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

Facebook: Speeltuin de Bras @ Facebook 

 

 

 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Speeltuin de Bras 

nummer 02 

jaargang 2014 

februari 

Beste leden, 

 

Speeltuin de Bras presenteert jullie een nieuwe lay-out voor de nieuwsbrief! Met 

behoud van nostalgie (het schommelend meisje) hebben we gekozen voor een lay-

out die fris en modern moet overkomen. We hopen hierin geslaagd te zijn. Maar ook 

een lay-out die aansluit bij onze nieuwe website… want die hebben we! Een website 

die “het grote publiek” laat kennismaken met speeltuin de Bras. Waar zit de speeltuin? Wat is er te doen in 

de speeltuin? Wanneer is speeltuin open? Vragen die allemaal op de website worden beantwoord. We 

hopen dat we met behulp van de website meer bezoekers, en nog belangrijker, meer leden voor de 

speeltuin zullen aantrekken. Maar ook voor de vaste bezoekers van de speeltuin is de website een 

hulpmiddel: 

▪ De activiteitenagenda voor de komende periode staat erop. Een aanstaande activiteit wordt een week 

van te voren prominent gemeld. 

▪ Wil je in contact komen met een bestuurslid, de e-mailadressen vind je op de site. 

▪ E-mail met nieuwsbrief per ongeluk gedeletet?: op de site vind je de meest recente nieuwsbrieven. 

▪ En de grootste klapper als laatste: Margo zal dagelijks op de site aangeven of ze (door met name 

weersomstandigheden) de speeltuin al dan niet openstelt. 

Kortom, surf snel naar: http://speeltuindebras.nl/ en wandel eens rond. 

 

Zelfredzaamheid 

In de nieuwsbrief van januari berichtten we jullie al over onze (door de gemeente opgelegde) missie: 

zelfredzaamheid. Een modewoord dat net zoveel betekent als dat er vanwege bezuinigingen weinig 

centen (over) zijn voor de kleinere maatschappelijke doeleinden. In de colofon onderaan deze pagina 

kunnen jullie lezen waar de speeltuin voor staat. Om dat te bereiken, hebben we betalende leden nodig. 

Want de gemeente neemt nu alleen nog de (onderhouds)kosten van de speeltoestellen, de kosten voor 

groot onderhoud en de kosten voor het toezicht voor hun rekening. Energierekening, gemeentebelasting, 

klein onderhoud, administratiekosten etc…. een hoop centen waarvoor we zelf financiering, onder andere 

vanuit de ledenbijdragen, moeten zorgen. Vandaar nogmaals ons verzoek: 

 

Steun je de speeltuin de Bras ook in 2014 weer? 
 

Wij, de kinderen en de buurt hopen dat we op je steun kunnen rekenen. We verzoeken je om je bijdrage 

van €15,00 te storten op rekeningnummer NL39INGB0004939140 van Speeltuin de Bras onder vermelding van 

Lidmaatschap 2014 en je naam (en evt. de na(a)m(en) van de kind(eren)). 

 

Graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 1 maart! Dan hebben wij snel inzicht in de inkomsten en de steun 

die jullie ons geven. 

 

Bestuur speeltuin de Bras  
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