Speeltuin de Bras
Nieuwsbrief
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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Beste leden,
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 Krabbelfeest, the day after
 Jaarverslag
 Algemene ledenvergadering

Locatie:

 Vervanging “draaitoestel paarden”

Kingstonstraat 1, Delft

Krabbelfeest, the day after

Website: speeltuindebras.nl
E-mail:

info@speeltuindebras.nl

Facebook: facebook.com/speeltuindebras
KvK:

40398712

IBAN:

NL39 INGB 0004 9391 40

Uiteindelijk bepaalt u het, maar wij, bestuur en toezichthouder, vonden Krabbelfeest een
waanzinnig succes! Al onze promotie betaalde uit door een speeltuin vol met meer dan
200 volwassenen en kinderen te kunnen vullen. De besturen van de andere beheerde
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speeltuin beheren, de randzaken regelen en onszelf op de kaart zetten. En we voldeden
volledig aan de verwachtingen van de gemeente en werden overladen met complimenten.
In een 1-op-1-gesprek met wethouder de Prez noemden we terloops dat, vergeleken met
de andere speeltuinen, ons beheerdershokje best wel krap is. Uit zijn reactie konden we
opmaken dat de gemeente daar mogelijk verandering in gaat brengen, hoe leuk is dat! 
Dat vuurtje gaan we zeker warm houden!
In de komende dagen zullen we een verslag van Krabbelfeest op onze site plaatsen,
uiteraard met een link vanaf Facebook. Reeds gemeld op Facebook houden we ons
aanbevolen voor foto’s van Krabbelfeest om het verslag op te leuken en om een mooi
album op Facebook samen te stellen. De organisatie had helaas zelf geen tijd om foto’s te
maken. Dus ook hier de oproep: als je foto’s hebt genomen, graag deze sturen naar
info@speeltuindebras.nl. Heb je veel foto’s, maak dan gebruik van een dienst als
wetransfer.com.

Jaarverslag
De Krabbelfeestgangers hebben ‘m afgelopen vrijdag al zien liggen in papieren vorm: het
jaarverslag 2014 (<- klik op deze link om ‘m te downloaden). Wij zijn er trots op dat we
het jaar 2014 weer mooi hebben kunnen samenvatten in het verslag. En nog meer trots
dat we een prima financieel boekjaar hebben gehad! De goedkeuring van de jaarrekening
door de kascommissie, dit jaar bestaande uit de leden Jennifer Lyklema en Tom Hartjesveld
(waarvoor dank!) is alvast toegevoegd, onder voorbehoud van goedkeuring van de
algemene ledenvergadering.
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Algemene ledenvergadering
Het jaarverslag, de schriftelijke verantwoording, is onlosmakelijk verbonden aan de
algemene ledenvergadering (ALV), de mondelinge toelichting. In de ALV geeft het bestuur
toelichting op het jaarverslag en beantwoordt vragen van de leden over het gevoerde
beleid van het afgelopen jaar. Waar stonden we? Waar wilden we naar toe? Zijn we daar
aangekomen? En, niet het minst belangrijk, wat kostte die reis in 2014? De kascommissie
adviseert de ALV ten aanzien van het gevoerde financiële beleid en er wordt onder de
leden gestemd om al dan niet het advies over te nemen.
Aansluitend worden de beleidsplannen van dit jaar besproken, met alle ruimte voor
inspraak van de leden. Dus… wilt u onze plannen horen? Wilt u onze plannen aanscherpen?
Wilt u uw eigen ideeën onderdeel laten uitmaken van het beleid? Dan bent u van harte
welkom op:

Algemene ledenvergadering
Vereniging Speeltuin de Bras
woensdag 27 mei 19:30-21:00
De ALV zal worden voorgezeten door een van de bestuursleden. Als het zonnetje schijnt,
dan houdt de ALV zitting in de speeltuin. Bij slecht weer verplaatst de ALV zich óf naar het
beheerdershuisje van de speeltuin, óf naar het buurtcentrum aan Brasserskade, afhankelijk
van de opkomst. Om een idee te krijgen van de opkomst willen we u vragen ons te laten
weten of u voornemens bent om te komen (handig om te weten hoeveel koffie en thee
we moeten zetten ). Dit kan via dit formulier op de website, waarop u zonder naam of
toenaam aangeeft dat u van plan bent te komen, eventueel met het aantal personen.
Uiteraard overbodig te melden, maar toch… deelname aan de ALV is uitsluitend voor
leden. Ongeveer een week voor de ALV sturen we u via een nieuwsmail de agenda van de
ALV. We hopen op een grote opkomst!

Vervanging “draaitoestel paarden”
Conform ons meerjarig onderhoudsprogramma zullen
we dit jaar het “draaitoestel paarden” (zie foto)
vervangen. Wij zullen u binnenkort een aantal opties
voor een nieuw toestel voorleggen, zodat u kunt mee
beslissen over de inrichting van de speeltuin!
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