
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 

Algemeen: Joyce van de Stap 

Fondsenwerving: Jennifer Brandt 

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 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 

Speeltuin de Bras 

Agenda 2014 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
Datum: donderdag 26 juni 2014 

Tijdstip: 19:30-21:00 

Locatie: Speeltuin de Bras 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen vorige ALV 

4. Sociaal jaarverslag 2013 

5. Financieel jaarverslag 2013 met bevindingen van de kascommissie 

6. Reorganisatie bestuur 

7. Bestuurssamenstelling 2014 

8. Begroting 2014 

9. Bijgestelde begroting 2015 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Toelichting op agendapunt 3 

Als formaliteit is dit punt aan de agenda toegevoegd, echter daar de laatste ALV in 1997 heeft plaats 

gevonden, is daadwerkelijke behandeling hiervan weinig zinvol. 

 

Toelichting op agendapunten 4 en 5 

Vragen naar aanleiding van agendapunten 4 en 5 kunnen tot uiterlijk maandagmiddag 23 juni 18.00 uur 

schriftelijk (e-mail) worden ingediend bij de penningmeester (penningmeester@speeltuindebras.nl) en/of de 

secretaris (secretaris@speeltuindebras.nl). De penningmeester zal in de vergadering de kascommissie 

voorstellen. 

 

Toelichting op agendapunten 6 en 7 

Teneinde de daadkracht van het bestuur te vergroten, ligt er een voorstel om het huidige 8-koppige bestuur 

op te splitsen in een 3-koppig bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester ) en een aantal commissies 

(waaronder activiteiten, onderhoud, fondsen, algemene zaken). 

 

Toelichting op agendapunten 8 en 9 

Aan de hand van het halfjaarlijks inzicht in de jaarrekening 2014 versus begroting 2014 worden de plannen 

voor de begroting 2015 (vast te stellen in oktober 2014) voorgelegd, met twee aandachtspunten: 

contributieverhoging en subsidieaanvraag. 

 

Wij hopen u in grote getalen te mogen verwelkomen op de algemene ledenvergadering. Wij stellen het op 

prijs als u uw deelname aan ons meldt via dit formulier op de website. 

 

Tot in de speeltuin, 

Bestuur speeltuin de Bras 
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