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Beste leden,
Met de laatste dagen van 2014 in het zicht wil het bestuur van speeltuin de Bras u graag nog een en ander
meedelen dan wel onder de aandacht brengen. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:






Subsidie
Contributie
Kascommissie
Speeltuinverhuur
Make-over website

Subsidie
In ons jaarplan 2015 heeft u kunnen lezen dat wij voor het jaar 2015 subsidie bij gemeente Delft hebben
aangevraagd voor onderhoud en vervanging van de speeltoestellen. Ondanks het slechte financiële weer
waarin Delft verkeert, kunnen wij u met een grote glimlach op ons gezicht melden dat onze aanvraag is
goedgekeurd! In ons jaarplan kunt u lezen hoe wij het subsidiebedrag zullen gaan besteden.
Contributie
In onze jaarverslagen en jaarplannen hebben we u uitgelegd dat conform de overeenkomst met de
gemeente, de speeltuin “zelf” voor de financiële dekking moet zorgen voor de exploitatiekosten. Hieronder
vallen onder andere de gemeentebelasting en kosten voor de nutsvoorzieningen. Om deze dekking te
realiseren heeft het bestuur drie inkomstenbronnen opgezet: ledencontributies, buffetverkoop en
speeltuinverhuur.
Leden zijn voor ons ontzettend belangrijk. We zijn een vereniging en met een respectabel ledenbestand
tonen we ons bestaansrecht aan. Zonder leden geen vereniging, zonder vereniging geen speeltuin, althans,
niet in de huidige vorm: beheerd en bewaakt. Een kille realiteit, die we u niet mooier kunnen schetsen.
Daarom hopen we dat we in 2015 wederom mogen rekenen op uw contributie om de toekomst van onze
fijne speeltuin veilig te stellen.
De hoogte van het contributiebedrag is door het bestuur voor 2015 gelijk gesteld aan 2014: €15,-. U wordt
verzocht dit bedrag in januari over te maken op rekeningnummer NL39INGB0004939140 t.n.v. Vereniging
Speeltuin de Bras. Eventueel kunt u de contributie ook in de speeltuin contant voldoen bij Margo, echter
onze voorkeur gaat uit naar overmaken.
Tot slot over de contributie, afgelopen jaar hebben we tot ver in de zomer enkele leden repeterend moeten
“motiveren” om over te gaan tot het voldoen van de contributie. Dit kostte het bestuur onnodig veel energie
en gaf ook nodeloos lang onzekerheid over onze financiële situatie. Daarom deze oproep: zie het tijdig
voldoen van de contributie als “een goed voornemen” voor 2015 

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.

Locatie: Kingstonstraat, Delft
Website: http://speeltuindebras.nl
E-mail: info@speeltuindebras.nl
FB: Speeltuin de Bras @ Facebook
KvK: 40398712
IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40
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Kascommissie
In de lente van 2015 zal het bestuur wederom terugkijken op het voorgaande jaar met het jaarverslag 2014.
Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2014. Met de jaarrekening verantwoordt het bestuur aan
zijn leden, maar ook aan de gemeente, zijn financieel beleid van het voorgaande jaar. Nou kunnen we als
bestuur natuurlijk alle cijfertjes mooi en rond praten (dat doen we niet, hoor), dus daarom is een controle
van de boekhouding gewenst en zelfs wettelijk verplicht. De jaarrekening dient te worden gecontroleerd
door de kascommissie. Dit is een commissie bestaande uit minimaal twee leden van de vereniging, die geen
deel uitmaken van het bestuur. Het controlewerk bestaat uit het vergelijken van ons digitale kasboek waarin
alle transacties zijn opgetekend (een Excel-bestand van waaruit we de jaarrekening opstellen) met ons
papieren kasboek en de bankafschriften. De bevindingen van de kascommissie worden opgenomen in het
verslag van de algemene ledenvergadering (zie als voorbeeld het alv-verslag 2014).
Bij dezen roepen wij bereidwillige leden op zich aan te melden voor de kascommissie 2015. Het controleren
van de boekhouding neemt ongeveer twee uur in beslag. U kunt zich aanmelden voor de kascommissie
door een e-mail te sturen aan penningmeester@speeltuindebras.nl.
Speeltuinverhuur
Zoals u weet zijn we in 2014 naast de reguliere weekdagen tijdens de warme maanden (april t/m september)
ook op zondag (m.b.v. vele vrijwilligers, dank aan hen!) open geweest. En dit zullen we ook in 2015 doen.
De zaterdag was daarmee een soort van onontgonnen dag waar we nog een besteding voor moesten
vinden. In een bestuursvergadering in april 2014 is geopperd om de speeltuin op de zaterdag te verhuren
voor kinderfeestjes (als extra inkomstenbron voor de exploitatie). Zonder hier al te veel ruchtbaarheid aan
te geven, hebben we dit idee in 2014 als try-out ingezet. En wat een succes! Zeker een blijvertje, en daarom
zullen we dit in 2015 opnieuw aanbieden. Het hoe en wat zal in januari op de site worden vermeld. Leden
hebben een financieel voordeel ten opzichte van niet-leden.
Make-over website
Onze website http://speeltuindebras.nl, die we in 2014 hebben opgezet, wordt steeds beter en vaker
gevonden. Ook in 2015 zullen we leden en bezoekers (eigenlijk de gehele wereld ;)) via onze website
voorzien van allerhande informatie omtrent de speeltuin. Zoals de activiteitenkalender, nieuwsberichten en
ook leuk: regelmatig schrijft een van de kinderen een verslag over een activiteit.
In januari 2015 zullen wij onze website een make-over geven. Met een strakker design én… een nieuw logo
(heeft u al bovenaan deze pagina gekeken?) zullen wij fris en fruitig aan 2015 beginnen!

Het bestuur wenst u allen een knallend uiteinde en de allerbeste wensen voor 2015!
…pas (u en uw kinderen) alstublieft op met het afschieten van vuurwerk!!!...

Tot in 2015, tot in de speeltuin!
Bestuur speeltuin de Bras

