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Beste leden,
De eerste nieuwsbrief in 2015 met de volgende onderwerpen:







Contributie
Kascommissie
Beheersovereenkomst
Klusdag
Website
Speeltuinverhuur

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 (zie verderop in deze nieuwsbrief).
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. 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,-. Indien u
hieraan nog niet bent toegekomen, wordt u vriendelijk verzocht dit bedrag 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.
Uiteraard is bovenstaande niet van toepassing als u de contributie van 2015 reeds heeft voldaan. U wordt
hiervoor hartelijk bedankt!

Kascommissie
In april 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
de leden van de vereniging, maar ook aan de gemeente, het financiële 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.

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.
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Website: http://speeltuindebras.nl
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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 voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en opgenomen in het
verslag (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.
Als wij geen kascommissie kunnen vormen, zijn we genoodzaakt om een accountant in te huren. We hoeven
u vast niet uit te leggen dat dit een kostbare zaak is.

Beheersovereenkomst
In 2013 hebben gemeente Delft en de besturen van de vier beheerde en bewaakte speeltuinen in Delft om
de tafel gezeten om gezamenlijk tot een visie te komen voor een toekomstvast beheer van de speeltuinen.
In 2014 is dit uitgewerkt in de “Beheersovereenkomst. In 2015 zal deze overeenkomst van kracht worden na
ondertekening door de gemeente (in persoon van de wethouder Wonen, Stedelijke vernieuwing en Zorg)
en de speeltuinbesturen.
De gemeente heeft ons gevraagd om het ondertekenen van de overeenkomst in een feestelijk programma
te gieten. Dit ervaren wij als een hele eer en uiteraard hebben we hier uitbundig “ja!” tegen gezegd.
Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet definitief, waarschijnlijk wordt dit op een woensdagmiddag in mei.
We pakken flink uit met catering, presentatie, muziek, springkussen voor de kinderen en dat is nog maar het
topje van de ijsberg.
Hoe meer leden op die dag het programma zullen bijwonen, hoe duidelijker we aan de gemeente kunnen
laten zien dat de maatschappelijke functie van speeltuin de Bras niet gering is. We hopen daarom dat u en
uw kind(eren) bij de ondertekening aanwezig zal zijn.
Hou de nieuwsbrief/site/Facebook in de gaten voor de definitieve aankondiging!

Klusdag
Op zaterdag 28 maart organiseren we onze halfjaarlijkse klusdag. Verven, groenonderhoud, klein
onderhoud aan de speeltoestellen… genoeg te doen en vele handen maken licht werk. De klusdag start
om 11:00 en om 14:00 zullen we tevreden terugkijken op al het gedane werk. Tussendoor zorgt de speeltuin
voor de nodige inwendige versterkingen, onder andere broodjes en drinken.
Vele handen maken niet alleen licht werk, maar hebben het ook erg gezellig met elkaar ;) Dus wil je én fun
én een bijdrage leveren aan de mooiste speeltuin van Delft, geef je dan op voor de klusdag. Dit kan op
verschillende manieren:
 Geef je bij Margo op in de speeltuin.
 Stuur een mailtje aan margo@speeltuindebras.nl.
 Gebruik het formulier op de site onder Activiteiten/Agenda. (let op: alle velden in dit formulier moeten
worden ingevuld, omdat dit formulier ook wordt gebruikt voor kinderactiviteiten).
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Kun je niet de volle drie uur, maar een gedeelte daarvan meehelpen? Geen probleem, alle hulp is welkom!

Website
Onze website http://speeltuindebras.nl hebben we onder handen genomen en we zijn zeer content met
de make-over. Fris, modern en overzichtelijk. We hopen dat u dat ook vindt.
Uiteraard staan we open voor suggesties voor verbeteringen aan de site. Heeft u een idee, stuur ons dan
een mailtje op info@speeltuindebras.nl. We hebben alvast iets nieuws toegevoegd aan de site. Wat dat is,
leest u hieronder.

Speeltuinverhuur
Zoals eerder aangekondigd, verhuren wij de speeltuin op de zaterdagen in de periode april t/m september
voor kinderfeestjes. Dit hebben we nu publiekelijk bekend gemaakt op de website, onder
De Speeltuin/Verhuur. Tevens is op deze pagina direct te zien op welke zaterdagen de speeltuin nog
beschikbaar dan wel gereserveerd is. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus mocht u denken: “hmmm,
best een goed idee om het feestje van mijn kind in de speeltuin te houden” wacht dan niet te lang met het
reserveren.

Tot in de speeltuin!
Bestuur speeltuin de Bras

