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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 

Beste leden, 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 Agenda algemene ledenvergadering 

 Zondagverhuur 

 Openstelling feestdagen 

 Korfbal clinic 

Agenda algemene ledenvergadering 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 

Datum: woensdag 27 mei 2014 

Tijdstip: 19:30-21:00 

Locatie: Speeltuin de Bras 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Goedkeuring notulen ALV 2014 

4. Sociaal jaarverslag 2014 

5. Financieel jaarverslag 2014 met bevindingen van de kascommissie 

6. Begroting 2015 

7. Bijgestelde begroting 2016 

8. Bestuursverkiezing 2016 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Toelichting op agendapunten 4 en 5 

Vragen naar aanleiding van agendapunten 4 en 5 kunnen tot uiterlijk vrijdagmiddag 23 

mei 12.00 uur schriftelijk (e-mail) worden ingediend bij de penningmeester 

(penningmeester@speeltuindebras.nl) en/of de secretaris (secretaris@speeltuindebras.nl). 

De penningmeester zal in de vergadering de kascommissie voorstellen. 

Toelichting op agendapunten 6 en 7 

Aan de hand van het halfjaarlijks inzicht in de jaarrekening 2015 versus begroting 2015 

worden de plannen voor de begroting 2016 (vast te stellen in oktober 2015) aan de 

algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Toelichting op agendapunt 8 

De drie huidige bestuursleden, Eugenie Schomaker, Frans Ham en Juan Zondervan zijn 

allen aftredend. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar als multidisciplinair bestuurslid. Dit 

houdt in dat de functies voorzitter, secretaris en penningmeester niet vast zijn toegewezen 

aan een specifiek bestuurslid, maar gezamenlijk worden uitgeoefend. 

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
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl?subject=N.a.v.%20ALV%2027%20mei%202015
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl
mailto:secretaris@speeltuindebras.nl?subject=N.a.v.%20ALV%2027%20mei%202015
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl
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Tegenkandidaten dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk, met 

vermelding van naam van de kandidaat, ondersteund door minimaal 2 leden (naam en 

handtekening) te worden ingediend bij het secretariaat via secretaris@speeltuindebras.nl. 

Wij hopen u in grote getalen te mogen verwelkomen op de algemene ledenvergadering. 

Wij stellen het op prijs als u uw deelname aan ons meldt via dit formulier op de website. 

Zondagverhuur 

Het verhuren van de speeltuin op de zaterdagen is een groot succes! Zo groot, dat we ook 

aanvragen voor zondagen krijgen. In principe is dat niet mogelijk, omdat de speeltuin op 

zondag open wordt gesteld voor publiek. Er is echter de volgende “maar”: 

De zondagopenstelling hangt af van de beschikbaarheid van vrijwilligers voor toezicht. 

Konden we vorig jaar vrij snel voor elke zondag een vrijwilliger vinden, dit jaar gaat dat 

helaas een stuk moeizamer. 

Verder worden we geconfronteerd met (waarschijnlijk) een teruglopend ledenaantal. Een 

aantal leden hebben hun lidmaatschap daadwerkelijk opgezegd en een kleine 30% van 

ons ledenbestand heeft na al vier maanden te leven in 2015 de contributie nog niet 

voldaan, noch laten weten of ze al dan niet lid blijven. Dit maakt onze financiële situatie 

onzeker en zorgwekkend. 

Vanuit bovenstaande realiteit is het bestuur tot het volgende besluit gekomen: indien er 

een aanvraag voor het huren van een zondag wordt gedaan én voor de betreffende 

zondag is nog geen toezichthouder gevonden, dan zal de speeltuin de mogelijkheid tot 

het vergaren van inkomsten niet uit de weg gaan. 

Dit betekent dat de speeltuin voor leden en publiek de betreffende zondag dicht zal zijn. 

Dat gaat ons aan het hart en het besluit is dan ook niet licht genomen. Desondanks staat 

het bestuur achter dit besluit en hopen we op uw begrip. 

Het dicht zijn van de speeltuin op een zondag als gevolg van verhuur kondigen we in de 

week ervoor aan op onze Facebook-pagina en we melden het via een nieuwsmededeling 

aan de leden. 

Openstelling feestdagen 

De speeltuin is als volgt geopend/gesloten tijdens de feestdagen in mei: 

 5 mei Bevrijdingsdag: geopend van 13:30 tot 17:30 

 9 mei Moederdag: geopend van 13:30 tot 16:30 

 14 mei Hemelvaartsdag: gesloten 

 24 mei 1e Pinksterdag: gesloten 

 25 mei 2e Pinksterdag: geopend van 13:30 tot 16:30 

mailto:secretaris@speeltuindebras.nl
http://speeltuindebras.nl/aanmelden-alv
https://www.facebook.com/speeltuindebras
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Korfbal clinic 

Speeltuin de Bras kijkt graag over zijn eigen grenzen heen. Met het organiseren van 

Krabbelfeest traden we behoorlijk uit onze “comfort zone”, maar we kijken terug op een 

zeer geslaagd feest en dat smaakt naar meer. 

Eén van onze bestuursleden is actief betrokken bij de Delftse korfbalvereniging C.K.V. 

Excelsior (gezeten in Sportpark Biesland, vlak naast ’t Delftse Hout). Een kort gesprekje met 

het bestuur van Excelsior leverde een wederzijds enthousiasme op voor een gezamenlijke 

activiteit: een korfbal clinic in de speeltuin. Om kennis te maken met korfbal, om een leuke 

activiteitenmiddag in de speeltuin te houden en wie weet wordt er een nieuw korfbaltalent 

gespot. 

Nou gaat korfbal van oudsher gebukt onder een wat suffig imago. Juist daarom willen 

Excelsior en de speeltuin “onze kinderen” laten zien dat dit allerminst het geval is. Korfbal 

is dynamisch, technisch, snel en biedt heel veel sportieve uitdaging. En omdat het een 

gemengde teamsport is, sluit korfbal aan bij een van de pijlers van de speeltuin: 

saamhorigheid. 

Wij zijn enthousiast. Excelsior is enthousiast. Maar de vraag is, bent u ook enthousiast? 

Omdat het nogal wat organisatie vergt en er bij Excelsior behoorlijk wat vrijwilligers 

moeten worden opgetrommeld, willen we graag eerst een indruk krijgen of dit idee 

levensvatbaar is. Of te wel, of er voldoende animo is. 

Op onze site hebben we een “poll” (stempagina) geplaatst, waarin u kunt aangeven of u 

dit initiatief leuk vindt en wellicht uw (klein)kinderen (tot 12 jaar) hiervoor zult aanmelden. 

Het gaat ons op dit moment alleen maar om de animo, dus u geeft zich nog nergens voor 

op. 

Wij hopen dat uw enthousiasme gelijkgestemd is met het enthousiasme van ons en 

Excelsior! 

http://speeltuindebras.nl/stem-voor-korfbal-clinic/
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