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Speeltuin De Bras bestuur  

Notulen  

 

30 januari 2014 

Aanwezig:   Margo, Willemijn, Juan, Linda, Eugenie(not) 

Volgende vergadering: eind februari, datum nog plannen. 

 

 

1. Opening 

Eugenie opent de vergadering, omdat Joke afwezig is. 

 

2. Bestuur 

Juan heeft de taken van Linda overgenomen en zorgt dat de KvK en ING worden 

bijgewerkt. 

Functie profiel voorzitter zal Eugenie opstellen en zal worden verstuurd naar de 

leden als openstaand vacature. 

 

3. Subsidie 2014 

Het is akkoord. 

 

 

4. fondsen  

Jennifer was niet aanwezig. 

Zij heeft het boek inmiddels aangevraagd. 

Actie: Jennifer fondsen aanschrijven 

 

5. Website 

Website wordt nu gefinetuned. 

Juan geeft door wat nog nodig is en at nog aangeleverd met worden. 

Button “de speeltuin is gesloten” gaat gemaakt worden. 

Snellere server is Juan mee bezig en kost een kleine € 30 voor 5 jaar 

 

6. Activiteiten 

Die staat en zijn aangegeven op Facebook en de site 

Miranda van de Plank maakt de flyers. 

 

7. Financiën 

2013 heef niet iedereen betaald. 

2014 verzoeken we de leden voor 1 maart te betalen. Indien niet is betaald 

worden ze van de ledenlijst afgehaald. 

Via de NUSO kan er wellicht goedkopere stroom worden ingekocht. 

Er is € 350 over vanwege gratis zand. Dit kan gebruikt worden voor het zij 

aanzicht van het hok. 

Actie Eugenie: de mensen benaderen. (telefonische/mail) 

Actie Eugenie: nieuwsbrief m.b.t. contributie 

Actie Juan: stroom korting via NUSO nagaan. 

 

8. Onderhoud  

Grond onder kabelbaan nog niet hersteld. Margo houdt dat in de gaten 

Zij aanzicht aanpakken voor aanvang van de drukte daar is € 350 voor over (zie 

financiën) 

Actie Margo 
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9. Mailing / marketing 

Zie financiën. Betref mailing Eugenie. 

Flyeren voor de zondag openstelling in de wijk half maart 

Flyer kinderfeestje meesturen met de nieuwsbrief 

Website vermelding zal standaard op alle mailing, flyers ed. Vermeldt moeten 

gaan worden. Actie: alles aanpassen. 

Actie: Eugenie mailen. 

 

10. WVTTK 

 Vormgeving van de nieuwsbrief. Juan heeft een voorstel en maakt een 

opzet voor Eugenie 

 Vormgeving logo, is die niet wat verouderd? Juan gaat een vriend vragen 

er naar te kijken. 

 Website vermelding zal standaard op alle mailing, flyers ed vermeldt 

moeten gaan worden. actie: alles aanpassen. 

 Delft op zondag advertentie voor een grote activiteit voorstel. Wordt tegen 

die tijd besloten 

 Margo wil de avonden het hok verhuren voor knutselclubjes. Zij werkt een 

voorstel uit. 

 

 

 

Volgende vergadering eind februari 

 

 

 


