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Speeltuin de Bras 

Toen, nu en straks 

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 1, Delft 

Website: speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

Facebook: facebook.com/speeltuindebras 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

BESTUUR Juan Zondervan 

 Eugenie Schomaker 

 Frans Ham 

TOEZICHTHOUDER Margo van de Merwe 

Presentatie Speeltuin de Bras: “Toen, nu en straks” 

17 april 2015 

Spreker: Sjaak Lispet 

Auteur: Juan Zondervan 

Sheet: Welkom 

Welkom allemaal, welkom gemeente, welkom wethouder De Prez! Van harte welkom op 

ons Krabbelfeest. Speeltuin de Bras heeft een rijke historie en ik wil jullie graag meenemen 

langs onze tijdlijn. Van toen, via nu, naar straks. 

Sheet: Toen 

De speeltuin bestaat al bijna een eeuw, en in heel Delft zijn we door de jaren heen een 

begrip geworden. Al ruim 75 jaar staat de speeltuin onder toezicht. De nestors in het 

publiek zullen zich misschien nog deze namen van de toezichthouders van weleer 

herinneren: Baas Poot en Baas Rozenburg. Bijna een halve eeuw geleden nam Tante Sjaan 

de scepter van de speeltuin over. Dertig jaar lang zorgde zij er als een moederkloek met 

een groot hart voor dat de speeltuin een fijne plek was voor de kinderen uit de wijk, Delft 

en omstreken. Kinderen die nu als volwassenen hier voor mij zitten. 

Iets meer dan een maand geleden hebben we definitief afscheid moeten nemen van Tante 

Sjaan. Tante Sjaan kijkt nu misschien van bovenaf naar de speeltuin, naar ons, zoals we 

hier zitten. En ik weet zeker dat ze trots is op de speeltuin en heeft mogen bijdragen aan 

het verleden van de speeltuin en ons hier heeft gebracht. En dat de speeltuin bloeit en 

floreert in het heden! En dat de speeltuin een mooie toekomst tegemoet gaat, met ons en 

door ons. 

18 jaar geleden droeg Tante Sjaan het stokje over aan Margo. Zoals we nu hier zitten, moet 

Margo wel een déjà vu hebben. Want in 1997 verenigden de speeltuinbesturen van 

Westerhonk, De Bomenwijk, Geerweg en de Bras zich elkaar in de 4-sprong. De 4-sprong 

had tot doel om gemeente Delft van toen te overtuigen van het nut en belang van de 

beheerde speeltuin. Toen is het ons gelukt en nu 18 jaar later, lukt het ons weer. Dat geeft 

ten eerste aan hoe veerkrachtig de beheerde speeltuinen in Delft zijn. Daadkrachtige 

besturen en trouwe leden staan vooraan de linies als onze geliefde speeltuinen onderwerp 

dreigen te worden van bezuinigingen en beleidswijzigingen. 

Niet dat we het de gemeente kwalijk nemen: de speeltuinen zijn maar een klein radertje 

in de molen die Delft laat draaien, dat beseffen we ons ook wel. En we begrijpen ook dat 

er wel eens wordt bedacht dat een radertje van een eeuw oud, zoals Speeltuin de Bras is, 

misschien wel eens vervangen zou moeten worden. Maar wij zullen er alles aan doen om 

ons radertje flink gesmeerd te houden, zodat wij perfect mee kunnen draaien in het 

algemene gemeentebeleid. 

http://speeltuindebras.nl/
https://maps.google.nl/maps?q=52.024868,+4.355349&num=1&t=h&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=52.024917,4.355443&spn=0.000896,0.002642&z=19&iwloc=A
http://speeltuindebras.nl/
mailto:info@speeltuindebras.nl
https://www.facebook.com/speeltuindebras
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl
mailto:secretaris@speeltuindebras.nl
mailto:frans@speeltuindebras.nl
mailto:margo@speeltuindebras.nl
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Margo heeft vanaf eind jaren negentig en in het eerste decennium van de 21e eeuw de 

speeltuin van “toen” naar “nu” gebracht. 

Sheet: Nu 

Na een periode van – zeg maar – “slapend bestuur” werd Speeltuin de Bras, en met ons 

ook de andere speeltuinen, gewekt door een loeiende wekker: de gouden jaren in het 

eerste decennium van de 21e eeuw waren voorbij. Het was ons al die jaren gelukt om 

redelijk uit de wind van bezuinigingen te blijven, maar dat was tijdens de recessie niet 

meer houdbaar. Terecht dat de gemeente ook bij ons kwam aankloppen om met een 

levensvatbaar plan te komen. Nou, dat hebben ze geweten! Opnieuw verenigden de vier 

speeltuinen zich en gingen samen op zoek naar een oplossing. Eén van de oorspronkelijke 

ideeën van de gemeente was in ieder geval niet bespreekbaar: het wegbezuinigen van de 

toezichthouder. Daarmee zou niet de vinger of de grote teen van de speeltuinen worden 

geamputeerd, maar het hart. Gelukkig kostte het in 2012 weinig moeite om de gemeente 

ervan te overtuigen dat dát ‘m niet ging worden. Maar de oplossing voor het intact houden 

van de speeltuinen in combinatie met de visie van de gemeente moest nog worden 

gevonden. 

Het toverwoord, dat uiteindelijk ons tot deze, zo direct te ondertekenen, overeenkomst 

tussen gemeente en besturen heeft gebracht, werd in 2013 uitgesproken: 

zelfredzaamheid. Concreet betekent dit een beleid waarbij de gemeente financieel 

bijdraagt aan de opstal – aanschaf, vervanging en groot onderhoud van de speeltoestellen 

– en het bestuur van de speeltuin, met hulp van leden, verantwoordelijk is voor… de rest. 

Vooruitlopend op de vankrachtwording van de overeenkomst is Speeltuin de Bras 

uiteraard al begonnen met de uitvoering ervan en dat was heel spannend. Dat begon in 

2012 met het instellen van een actief bestuur. Eugenie heeft daartoe in 2012 en 2013 de 

eerste enorme bergen voor verzet, met hulp van Linda, Conny, Willemijn en Jennifer en 

uiteraard Margo.  

Ook Joke nam deel aan het bestuur. Tot twee maanden geleden. Wellicht kijkt zijn samen 

met tante Sjaan van bovenaf naar ons. Hoewel we hier bij elkaar zijn voor een vreugdevolle 

gebeurtenis, een feest zelfs, zal 2015 hierom altijd een droevige bladzijde in het boek van 

Speeltuin de Bras zijn. Uit respect voor deze twee kanjers van de speeltuin zou een moment 

stilte gepast zijn. Maar ik kies ervoor om voor beiden een uitbundig applaus te vragen! 

Eind 2013 heeft Juan zich aangemeld als bestuurslid en na wat verschuivingen van bestuur 

naar commissies en de recente aanmelding van Frans bestaat het bestuur van Speeltuin 

de Bras momenteel uit: Eugenie, Frans, Juan en Margo als adviseur. Gezamenlijk hebben 

we een beleid ontwikkeld, dat we op de volgende manier uiten: 

 Ongeveer 9 keer per jaar plannen we een maandelijkse activiteit. Knutselmiddagen, 

Halloweenfeest, Nazomerspelen zijn enkele voorbeelden. 
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 In de lente- en zomermaanden is de speeltuin ook op zondagen geopend. Toezicht 

wordt gehouden door leden. 

 We doen aan actieve ledenwerving, middels flyers, Facebook en onze website. 

 Leden ontvangen ongeveer 6x per jaar een nieuwsbrief. 

 We promoten ons op Facebook en creëren onze eigen identiteit op onze website. 

 We werken samen met lokale bedrijven. 

 Jaarverslagen, jaarplannen, subsidieaanvragen, algemene ledenvergadering: check!  

 En in 2015, nu, als klap op de vuurpijl: 

Sheet: Krabbelfeest 

Krabbelfeest!!! 

Voor degenen die niet de link tussen de titel “Krabbelfeest” én de gelegenheid van 

vandaag exact door hebben: “Krabbelen... handtekening zetten… overeenkomst”. Dus dat. 

Nou ben ik al een tijdje aan het woord om jullie over Speeltuin de Bras te vertellen. Maar 

er zijn veel betere sprekers dan ik ben. Sprekers die veel duidelijker kunnen maken waarom 

de Speeltuin de Bras was, is en moet zijn. Ik geef het woord daarom nu aan hen, om wie 

het gaat: de kinderen. En sommigen van hen.. zijn best wel kritisch. Dat juichen we alleen 

maar toe! 

Sheet: Onze kinderen in beeld 

<videocompilatie “Onze kinderen in beeld”> 

Sheet: Straks 

Via het “toen” en het “nu” zijn we aangekomen bij het “straks”. Een doorkijkje naar de 

speeltuin in de nabije toekomst. Hoe ziet het er straks voor de speeltuin uit? 

Nou, daar kunnen we heel kort over zijn: kijk om u heen en hou dat beeld vast!  

Want dit is toch al een perfecte speeltuin, vindt u niet? Een uniek plekje in Delft waar 

kinderen mogen zijn waar ze naar onze mening recht op hebben: kind zijn. 

Met de straks te ondertekenen beheersovereenkomst leggen we de afspraken met de 

gemeente vast om de speeltuin toekomstvast te maken. Daar gaat het bestuur zich keihard 

voor inzetten. Maar het bestuur kan het niet alleen. We hebben daarbij uw hulp nodig. 

Want wij zijn een vereniging en elke vereniging heeft drie pijlers: 

 Een enthousiast en daadkrachtig bestuur. Dat is geregeld, die belofte heeft u. 

 Leden of donateurs die financiële ondersteuning geven. Dat is deels geregeld. Kom ik 

zo op terug. 

 Vrijwilligers die op allerhande manieren hun steentje bijdragen om het nu en straks van 

de speeltuin veilig te stellen. Dat… kan beter worden geregeld. 

Dit laatste punt klinkt misschien wat negatief, dus dat wil ik meteen corrigeren. Want vorig 

jaar en ook dit jaar lukt het ons om met vrijwilligers de speeltuin op de zondagen in de 
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lente- en zomermaanden open te stellen. En kijk wat we vandaag hebben bereikt met de 

hulp van vele vrijwilligers! 

Maar toch… vaak blijft onze mailbox leeg als we een oproep aan de leden doen om ergens 

bij te helpen. Onze klusdagen en flyeren in de wijk zijn enkele voorbeelden. Begrijp ons 

niet verkeerd, we zijn dolblij met alle hulp die we krijgen. Maar we zouden zo blij als de 

kinderen hier zijn, als we nog meer en vaker op uw hulp mogen rekenen! 

Onderdeel van de beheersovereenkomst is dat de speeltuin zelf zorgt voor financiële 

middelen om de exploitatie van de speeltuin te bekostigen. Denk hierbij aan kosten voor 

het verbruik van water en elektriciteit, verplichte verzekeringen, maar ook aan… hoe gek 

dat misschien ook klinkt… de gemeentelijke belasting. Om deze kosten te kunnen dragen, 

heeft de speeltuin een financieel beleid opgezet. Een van de pijlers in dit beleid is het 

lidmaatschap van de speeltuin.  

Voor 15 euro per jaar wordt u lid van de speeltuin. Leden ontvangen een nieuwsbrief, 

krijgen korting op activiteiten en worden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken 

over de toekomst van de speeltuin tijdens de algemene ledenvergadering. 

Momenteel hebben we zo’n 60 leden. Samen met onze andere inkomstenbronnen is dat 

net voldoende om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Maar dan mag er niks 

tegen zitten. Daarom zien we graag ons ledenbestand groeien. Zodat we wat ruimer in 

ons financieel jasje komen te zitten en niet elk dubbeltje hoeven om te draaien voordat 

we het uitgeven. 

Belangrijk hierbij: elke cent die bij ons binnenkomt, wordt aan de speeltuin besteed, en 

aan niets anders! 

Samenvattend: 

Sheet: Steun Speeltuin de Bras 

STEUN SPEELTUIN DE BRAS! 

Dankwoord 

Dat we hier bij elkaar zijn, dat we samen het Krabbelfeest mogen vieren, hebben we aan 

velen te danken. Nu we bijna aan het einde van onze presentatie zijn gekomen, wil het 

bestuur van Speeltuin de Bras graag de gelegenheid nemen om een aantal van hen 

bedanken.  

Allereerst natuurlijk de gemeente, wethouder De Prez en in het bijzonder Marcia 

Kats-Oortman. De gemeente heeft ons de mogelijkheid gegeven om dit te organiseren. 

Uiteraard voelden we ons vereerd toen we werden gevraagd en waren we direct 

enthousiast, maar tegelijkertijd vonden we het ook best wel spannend. Het huidige bestuur 

had nog nooit zoiets groots georganiseerd en ja, zouden we het wel kunnen en goed 

doen? We hopen dat we de verwachtingen hebben kunnen waarmaken en daarmee de 

goede band met de gemeente nog sterker hebben gemaakt. 



 

5/6 

Speeltuin de Bras 

Toen, nu en straks 

Om beleefd te blijven hebben we zojuist als eerste de gemeente bedankt. Maar stiekem 

gaat onze eerste dank uit naar Margo. Margo is door de gemeente aangesteld als 

toezichthouder van de speeltuin, maar Margo kleurt duidelijk niet binnen de lijntjes van 

haar functieomschrijving: ze doet zoveel meer dan ze op papier zou moeten doen. Margo 

is de steunpilaar van de speeltuin, en ook van het bestuur. Met haar 18 jaar ervaring als 

toezichthouder kent ze de klappen van de zweep en het bestuur heeft daar heel veel profijt 

van. 

Wij willen ook graag Job, Reinier en Andre bedanken. U kent ze niet en zij kennen u ook 

niet. Toch hebben ze geheel belangeloos een flinke bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van Krabbelfeest. 

Vond u onze flyer mooi? Met dank aan Job. 

Kunt u mij goed verstaan door de geluidsinstallatie? Met dank aan Reinier. 

Heeft u genoten van de videocompilatie van de kinderen? Met dank aan Andre. 

Drie personen, onbekenden, die begrijpen dat we elkaar af en toe een beetje moeten 

helpen. Zonder daar direct iets voor terug te ontvangen. 

En dat sluit precies aan bij wat we de kinderen in de speeltuin willen meegeven. Speel met 

elkaar en help elkaar. Samen is veel leuker dan alleen. 

Vele handen maken licht werk. Ook al zijn het kleine handjes. Een groot deel van u woont 

in deze wijk, de Indische buurt en het Rijswijkse Vrijenban. U zult vorige week de flyer voor 

Krabbelfeest in uw brievenbus hebben aangetroffen. Er is een grote kans dat u Julia, Noah 

of Sara daarvoor moet bedanken. Onder begeleiding van een volwassene hebben zij, allen 

9 jaar oud, de flyers in een groot deel van de wijk bezorgd. En ook Jackie, dochter van 

Margo, heeft menig flyer bezorgd. Niet omdat ze dat moesten, maar omdat ze dat graag 

wilden. Om zo hun steentje bij te dragen aan deze geweldige dag. 

Als u goed om u heeft gekeken of nu kijkt, ziet u dat er diverse vrijwilligers druk in de weer 

zijn om dit feest in goede banen te leiden. Nicole, Anja, Andre, ontzettend bedankt voor 

jullie hulp! 

Tot slot, één groep personen verdient de meeste dank. Zonder hen zou er geen speeltuin 

bestaan, zonder hen zou er geen bestuur zijn. Door hen mogen wij dit geweldige en 

dankbare werk doen. Hun gulle lach en vrolijke gezicht is de mooiste beloning die er 

bestaat.  Het bestuur dankt alle kinderen die hier vandaag aanwezig zijn en hoopt dat ze 

nog lang zullen genieten van deze fijne plek in Delft! 

Einde 

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze presentatie. 

Voordat we overgaan tot de daadwerkelijke ondertekening van de beheersovereenkomst 

door de gemeente en de speeltuinbesturen nodigen we eerst graag wethouder De Prez 

uit om een paar woorden tot ons allemaal te richten. 
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Daarna nodigen wij de bestuursleden van alle hier vertegenwoordigde speeltuinen uit om 

samen met de gemeente de “krabbel” onder de beheersovereenkomst te zetten. 

Rest ons nog te zeggen: “Vier feest en geniet!” En omdat het bestuur u waarschijnlijk straks 

niet allemaal gedag kan zeggen als u huiswaarts keert, zeg ik het alvast nu: 

Tot… in de speeltuin! 

Wethouder De Prez, mag ik de microfoon aan u overdragen?? 

 


