
   

Notulen Speeltuin De Bras bestuur 
 

Speeltuin De Bras bestuur  

Notulen  

 

19 december 2013 

Aanwezig:   Margo, Conny, Willemijn, Jennifer, Juan, Eugenie(not)  

Volgende vergadering: begin februari, datum nog plannen. 

 

 

1. Opening 

Eugenie opent de vergadering, omdat Joke afwezig is. 

Juan stelt zich voor. 

 

2. Subsidie 2014 

Het lijkt weer stroef te gaan lopen, zoals de subsidie van dit jaar. 

Harriet heeft haar taken overgedragen aan Marcia Kats. 

Vandaag nog is gebleken dat niet de laatste aanvraag/plan speeltuin was 

doorgestuurd naar haar en we wachten nu op of we klaar zijn met de aanvraag of 

toch WEER stukken moeten inleveren. Bij het verwerken van de notule hebben 

we akkoord en is de aanvraag definitief. 

Linda gaat alle financiële gegevens overdragen aan Astrid Dijksman, die 2013 

geheel gaat afronden. Daarna zal het overgedragen aan Juan, die het 

penningmeesterschap overneemt van Linda. 

Het valt op dat subsidie aanvraag lastig is, maar 2 toestellen worden op hun 

voorstel zomaar geplaatst. Waarschijnlijk een ander potje. 

Linda: stukken aanleveren bij Astrid 

 

3. fondsen  

Jennifer is in gesprek geweest met een aantal personen. 

Een daar van zal haar helpen brieven op te stellen voor diverse fondsen, zodat er 

extra geld binnen komt. 

Het is belangrijk dat we extra inkomsten hebben. De subsidie is een waardering 

subsidie en krijg je als je zelfredzaam bent voor exploitatie kosten en aan 

fondsenwerving doet. 

Vanaf heden is zij officieel bestuurslid en verantwoordelijk voor fondsen werven 

Ze zal een boekje aanschaffen a €49, =, zodat ze een overzicht heeft van alle 

fondsen. 

Actie: Jennifer fondsen aanschrijven 
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4. Website 

Juan is gestart met de opzet van een website. 

Begin januari zal die gelanceerd worden en zullen we de leden op de hoogte 

brengen. 

De volgende punten zo komen er o.a. op te staan. 

 Wie, wat, waar 

 Link met Facebook 

 Huishoudelijk reglement 

 Wie is het bestuur 

 Activiteiten 

 Inschrijfformulier lidmaatschap. 

 Logo winkeliers, vanwege sponsoring winkeliers vereniging vrijeban (levert 

conny aan) 

 Logo sponsors (nog werven) 

Actie: Eugenie aanleveren inschrijfformulier en huishoudelijk reglement. 

Actie: Conny logo’s winkeliers 

 

5. Activiteiten 

De afgelopen activiteiten waren een succes. 

De film middag was niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. 

De volgende activiteiten zullen vanaf het voorjaar weer gaan starten. 

Conny en Margo zullen in de 1e week van januari activiteiten lijst aanleveren 

zodat de leden geïnformeerd kunnen worden, het gekoppeld word aan Facebook 

en er activiteiten agenda op de website wordt geplaats bij/voor de lancering. 

De NUSO is nu makkelijker mee te werken, omdat Margo inloggegevens en de 

site op kan.  

Actie: opmaken agenda activiteiten voorjaar, voor 1e week januari. 

 

6. Financiën 

Er is nog niet volledig inzicht of iedereen betaald heeft, betref contributie 2013. 

Linda zal hier even naar kunnen kijken. 

Eugenie zal kijken of het geld van de winkeliersvereniging is gestort en geeft dat 

door aan Conny 

Het zou prettig werken als Margo ook inzicht heeft in de betalingen van de leden. 

Volgende vergadering even kijken hoe we dat zouden kunnen doen 

Actie Conny: indien niet gestort zal ze de winkeliersvereniging benaderen 

Actie: Linda inzicht in contributie 

Actie: Linda overdragen aan Juan 

 

7. Onderhoud  

Het onderhoud is geheel verwerkt in het jaarplan. 

Willemijn geeft aan dat het lastig is om her onderhoud tussen door te doen als er 

ook nog kinderen rond lopen. Daarnaast was de klusavond geen succes. 

Afspraak is: 

Willemijn is verantwoordelijke voor het onderhoud. Het werven van klussers en 

het coördineren van onderhoud/taken gaat het dan ook om. Je hoeft niet alles 

alleen te doen juist. 

 

Bij het instaleren van de kabelbaan is de grond verwoest. 

Margo houdt daar contact over met de gemeente en zodra het droger weer is zal 

dit gedaan gaan worden. 

Het huisje is geplaatst. 
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8. Mailing 

Begin januari zal er een mailing uitgaan over de website. 

Begin februari de vraag om de speeltuin ook in 2014 weer te steunen en verzoek 

tot betaling 

2 gezinnen die na 1 oktober lid zijn geworden zijn al overgeheveld naar 2014 en 

hoeven niet nog een keer te betalen. 

Leden lijst 2013, mailt Eugenie naar Linda zodat ze de stortingen van 2013 kan 

bekijken. 

Ledenlijst 2014 zal worden opgesteld door Eugenie. 

Actie: Eugenie mailen. 

 

9. WVTTK 

 NARS is een protocol voor “lief zijn voor elkaar” van de Max 

havelaarschool. Jennifer zal het aanleveren bij Juan, zodat wij hier ook 

mee kunnen werken. 

 Jennifer: wat verwacht je van respons op mailing? Eugenie geeft aan dat 

het fijn is als we de lijn kort houden. Al is het maar een teken van gelezen 

met een korte reactie. Linda en ik hebben in het begin van het jaar ons 

wel eens alleen gevoeld en vinden het fijn dat er respons op is. 

 Zaterdag was niet zo een heel groot succes. Voorstel is dit jaar op de 

zondag open te zijn van 13.30 tot 17 uur(uitloop) 

 

 

 

Volgende vergadering begin februari. 

 

 


