Speeltuin de Bras
Nieuwsbrief

nummer 01
jaargang 2015
maart

Beste leden,
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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Zondagopening
Jaarverslag en ALV
Speeltuinverhuur
Contributie

Vrijwilligers Krabbelfeest
Nog een weekje en dan is het zover: het Krabbelfeest op 17 april! Het bestuur en Margo zijn al enkele weken
druk met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat het op de eerste plaats een knalfeest wordt, maar
ook dat we de gemeente kunnen laten zien dat speeltuin de Bras toch wel een heel fijn plekje is in Delft, in
de breedste zin van het woord.
Naast de voorbereidingen zal op de dag zelf ook een en ander moeten gebeuren om alles gestroomlijnd
te laten verlopen. Zowel in de ochtend om de boel op te tuigen, als tijdens het feest zelf. Vele handen
maken licht werk en daarom zijn we op zoek naar een handjevol vrijwilligers die ons willen bijstaan op 17
april. Wil je graag bijdragen aan een succesvol verloop van Krabbelfeest om zo speeltuin de Bras stevig op
de kaart te zetten, meld je dan aan bij Margo in de speeltuin of stuur een mailtje naar
margo@speeltuindebras.nl. Alvast bedankt!

Zondagopening
Net zoals in 2014 zal de speeltuin in de lente- en zomermaanden ook op zondag geopend zijn. Zondag 12
april is de eerste zondagopening, van 13:30 tot 16:30 kan er naar hartenlust worden gespeeld. Toezicht wordt
verzorgd door leden die zich als vrijwilliger voor een zondagdienst hebben aangemeld. Wij zijn hen zeer
dankbaar!

Jaarverslag en ALV
Voor het eind van deze maand (april) zal het jaarverslag 2014 op uw elektronische deurmat vallen. In het
jaarverslag blikken we terug op een zeer succesvol jaar voor de speeltuin. Het meerjarig beleidsplan dat in
2013 werd ontwikkeld, werpt nu al zijn vruchten af en dat is een ongekend succes. De jaarrekening toont dit
ook nog aan in euro’s.
De jaarrekening is opgemaakt door de penningmeester en wordt gecontroleerd door de kascommissie. Het
verslag van de kascommissie en haar advies om de penningmeester al dan niet dechargeren van het
gevoerde financieel beleid wordt ingebracht in de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV zal ergens
in mei worden gehouden, de uitnodiging volgt. Bij dezen alvast dank aan de kascommissie 2015, Jennifer
en Tom!

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
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Speeltuinverhuur
In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat de speeltuin op zaterdagen te huren is voor een
kinderfeestje. We hadden niet kunnen vermoeden dat het zo een storm zou lopen, de middagen in de
maanden juli en augustus zijn bijna allemaal gereserveerd! Er zijn nog wat plekjes over, maar wacht niet te
lang. Want voor je het weet, is het door jou verlangde plekje door een ander weggekaapt en dat zou toch
zonde zijn.
Een plek is definitief geboekt als het contract is ingevuld en teruggestuurd, tot die tijd staan plekken in de
verhuurkalender op de site op “gereserveerd”, en kunnen anderen ook nog aanspraak maken op die plek.
Lees daarvoor op de site ons beleid omtrent een reservering.

Contributie
Hoewel het bestuur vindt dat het reilen en zeilen van de speeltuin aardig onder controle is, blijft het
onderwerp “ledencontributie” een groot punt van aandacht. Om het onszelf niet al te moeilijk te maken,
hebben we in 2013 bedacht dat een kalenderjaarcontributie voor ons goed werkbaar is. Aan personen die
voor de zomer van een kalenderjaar lid worden is dit goed uit te leggen. Maar na de zomer wordt het een
stuk lastiger. Als iemand in september of oktober lid is geworden, dan kun je eigenlijk niet meer met goed
fatsoen 2/3 maanden later opnieuw contributie vragen. Het bestuur worstelt hiermee en is op zoek naar een
oplossing. Het bijhouden van de ingangsdatum van elk lid en daar de contributietermijn op af te stemmen
is ondoenlijk: de administratieve last is simpelweg te groot. Vergeet niet dat de speeltuin wordt bestuurd
door vrijwilligers die de bestuurstaken uitvoeren in hun vrije tijd.
Wat wel door het bestuur als mogelijke oplossing wordt gezien, is om over te gaan tot een jaarlijkse
automatische incasso. Voor huidige leden zou de incassodatum dan 1 januari worden, voor nieuwe leden
de datum dat ze lid zijn geworden. Dit zou eigenlijk alle problemen rondom de contributie oplossen, maar
zoals alle mooi-om-waar-te-zijn-oplossingen heeft deze ook een keerzijde: het zou drempelverhogend
kunnen werken voor zowel huidige leden om lid te blijven, als nieuwe leden om lid te worden.
Wij horen heel graag jouw gedachten en mening hierover. Concreet: zou je het een probleem vinden om
de contributie via een automatische incasso te voldoen? Je kunt je mening kenbaar maken door een email aan info@speeltuindebras.nl te sturen, het te bespreken met Margo of (en dat hebben we het liefst!) je
te laten horen op de ALV.

Tot in de speeltuin en helemaal: tot op het Krabbelfeest!
Bestuur speeltuin de Bras

