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Verslag bestuursvergadering 

Speeltuin de Bras 

nummer 02 

jaargang 2014 

25 februari 2014 

Datum: 25 februari 2014 

Tijd: 19:00 – 21:00 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

Aanwezigen: Margo, Jennifer, Willemijn, Juan (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Eugenie, Linda 

Afwezig: Joke, Conny 

 

1. Opening 

Bij afwezigheid van Joke wordt de vergadering geopend en voorgezeten door Juan. 

2. Verslag vorige keer incl. actiepunten 

Verslag is doorgenomen en goedgekeurd. 

Openstaande acties: 

▪ Fondsen aanschrijven, actie Jennifer. 

Status: zie 4a hieronder. 

▪ Leden benaderen voor contributie, actie Eugenie. 

Status: navragen bij Eugenie. 

▪ Nagaan teruggaaf energiebelasting bij NUSO, actie Juan. 

Status: Juan heeft e.e.a. uitgezocht. Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, dient een 

vereniging een zogeheten ANBI(Algemeen Nut Beogende Instellingen)-aanwijzing van de 

belastingdienst te bezitten. Juan gaat dit aanvragen, zodat we mogelijk volgend jaar aanspraak 

kunnen maken op de teruggaaf. 

▪ Regelen herstel ondergrond kabelbaan, actie Margo. 

Status: Margo heeft contact gehad met een instantie die donderdag 27/2 de ravage komt opnemen 

(kosten, planning). Margo is bij de opname aanwezig en zal aangeven dat ook de drainage aan gort 

is. Naar verwachting zullen de herstelwerkzaamheden in april plaatsvinden. 

3. Documenten 

a. Conceptovereenkomst gemeente 

Het gezamenlijk doornemen van de overeenkomst resulteert in de volgende opmerkingen/vragen: 

▪ Algemeen: Het bestuur verzoekt aan de gemeente de kadastrale gegevens zelf toe te voegen, 

daar hij niet over deze gegevens beschikt. Opvragen van de gegevens bij het Kadaster is prijzig en 

maakt de missie van zelfredzaamheid er niet makkelijker op. 

▪ Artikel 2: Voordat de beheerovereenkomst kan worden geaccepteerd door het bestuur dient eerst 

de oplevering incl. foto’s nul-situatie met de gemeente zijn overeengekomen. 

▪ Artikel 4: Openstelling in weekenden en vakanties is afhankelijk van de beschikbaarheid van 

vrijwilligers. Het bestuur kan onmogelijk garanderen dat er te allen tijde vrijwilligers beschikbaar zijn. 

Tevens is er een afhankelijkheid met het contract van de toezichthouder waarop het bestuur geen 

invloed heeft. 

▪ Artikel 5: Willemijn biedt aan zich te verdiepen in (i.i.g. een poging wagen tot) het Warenwetbesluit 

attractie- en speeltoestellen. Dit besluit is in te zien op overheid.nl. Eventuele bijzonderheden 

koppelt ze terug aan het bestuur.  

▪ Artikel 6 lid C: Gezien het specialistische karakter van deze werkzaamheden plus het feit dat het 

onjuist uitvoeren van deze werkzaamheden veiligheidsrisico’s (voor kinderen!) met zich mee brengt, 

meent het bestuur dat deze verantwoording niet aansluit bij zijn vermogen en kunde. Gezien het 

specialistische karakter zijn dit over het algemeen prijzige kwesties, die niet door het bestuur 

gebudgetteerd zijn. Het bestuur is derhalve van mening dat het onbillijk van de gemeente is om 

het bestuur hiermee te belasten, zowel inzake verantwoordelijkheid als kosten. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008223/geldigheidsdatum_26-02-2014
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▪ Artikel 9: Op de NUSO-facturen wordt geen aanvullende ongevallen-

verzekering vermeld. Juan gaat na of we deze verzekering wel hebben. 

▪ Artikel 11: De verantwoordelijkheid tot het nakomen van de verplichte 

inspecties dient volledig bij de gemeente te liggen. Het bestuur wijst elke 

aansprakelijkheid af voor het niet nakomen van de verplichting. Directe 

kosten die voortvloeien uit de inspectie zoals het acuut vervangen van een 

speeltoestel zijn niet door het bestuur gebudgetteerd en kunnen derhalve niet in het boekjaar door 

het bestuur worden gedragen. 

▪ Artikel 12: De verantwoordelijkheid voor het zorg dragen van voldoende kennis bij de 

toezichthouder dient volledig bij de gemeente te liggen. Het bestuur wijst elke aansprakelijkheid af 

voor het niet nakomen van de verplichting. 

▪ Artikel 15: De gemeente dient er in beginsel vanuit te gaan dat het bestuur, bestaande uit louter 

vrijwilligers – ‘gewone’ vaders en moeders van kinderen uit de wijk – het er alles aan gelegen is om 

de speeltuin tot een veilige speel- en leefomgeving voor jong en oud uit de wijk en omstreken te 

maken en dat hij dit naar eer en geweten doet. Indien de gemeente meent een bestuurlijke 

dwaling zoals opgesomd in dit artikel waar te nemen, dan dient zij ervan uit te gaan dat dit 

hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van onkunde/onmacht en zeker niet van onwil. Het bestuur 

meent dat de gemeente in deze gevallen een inspanningsverplichting heeft om in overleg met 

bestuur de bestuurskwaliteiten op het gewenste niveau te brengen. 

Juan stelt op basis van hetgeen hierboven opgesomd is een mail richting de gemeente op 

(uitgezonderd de opmerking bij art. 5 en 9). Voordat het aan de gemeente verstuurd wordt (vraag 

van Juan: wie onderhoudt dit contact met de gemeente? Eus? Linda? Juan?), stuurt hij het eerst rond 

aan de bestuursleden voor aanvullingen/opmerkingen. Gezien het naderende einde van de 

reactietermijn (3 maart a.s.) is het zaak deze week nog hier een klap op te geven. 

b. Statuten 

Margo overhandigt de statuten aan Juan, nodig voor het aanvragen van de ANBI-aanwijzing. 

4. Inkomsten/ Financiën 

a. Fondsen 

Het boek Fondsenboek is gearriveerd bij Jennifer. Haar eerste indruk: Het is niet zomaar even een 

briefje opstellen en versturen naar een fonds, er komt een hele papierwinkel bij kijken. Gedegen 

motivatie, begroting, kasritme, plan van aanpak, jaarverslag, statuten, ANBI-aanwijzing, KvK- uittreksel, 

zomaar even wat zaken die allemaal meegestuurd moeten worden. Opgemerkt wordt dat dit proces 

veel lijkt op de subsidieaanvraag bij de gemeente en dat we een hoop van het papierwerk al hebben. 

Jennifer geeft aan hier na de bevalling en herstel ervan serieus mee aan de slag te gaan. Wel zal ze 

voor de bevalling een lijst opstellen en rondmailen van al wat nodig is om mee te sturen, zodat de rest 

van het bestuur alvast het dossier kan opbouwen. Verder dient het bestuur een plan op te stellen voor 

welke fondsen het voor wat wil gaan aanschrijven. 

b. Ledenwerving 

▪ Probeer potentiele leden in de speeltuin ervan te overtuigen het formulier aldaar in te vullen. 

Ervaring leert dat het meegeven van het formulier tot niets leidt. 

▪ Flyeren, zie 5b hieronder. 

▪ Besloten wordt om een toegangsprijs voor de zondag in te stellen voor niet-leden. Laagdrempelig, 

meer bedoeld als bewustwording bij de bezoekers dat de speeltuin kostenposten heeft, met de 

hoop meer leden aan te trekken. Het besluit tot een toegangsprijs van EUR 0,50 per kind wordt 

aangenomen. Wel wordt erkend dat het lastig is om controle hierop uit te oefenen, Margo kent al 

niet iedereen, laat staan de andere vrijwilligers. 
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c. Verhuur locatie 

Geen mededelingen. 

d. Verdienmodel buffet/ activiteiten 

De kosten van de grote snoepjes zijn verhoogd naar EUR 0,10. Kleine snoepjes 

kosten EUR 0,05. 

e. Donatiebus 

Het idee voor plaatsen van een donatiebus op de beheerderstafel wordt toegejuicht. Margo zal iets 

moois fabriceren. 

f. Adverteren op website 

Geen mededelingen. 

g. Administratief aanvalsplan penningmeesterschap 

Margo en Juan zullen een keer per maand bij elkaar komen om het kasboek en bankboek te 

verwerken in het financieel overzicht. Hierbij zullen ze vanuit de aankoopbonnen in ieder geval een 

splitsing maken in buffet, activiteiten en onderhoud. 

5. Enthousiasmeren vrijwilligers 

a. Onderhoud 

Organiseren klusdag op zaterdag 29 maart 10.00-14.00. Aankondiging in nieuwsbrief maart, website, 

Facebook, raam beheerdershuisje. 

b. Flyeren 

Organiseren flyeren in de week van 17-23 maart, in ieder geval op woensdag en vrijdag op de dag, 

maar vrijwilligers zijn vrij hun eigen dag en moment te kiezen. Vrijwilligers oproepen via website, 

Facebook en raam beheerdershuisje. Juan maakt de flyer, met erop: zondagopenstelling, 

aankondiging website, ledenwerving. Flyer op A5-formaat om kosten te drukken. Juan kijkt voor de 

reprokosten op de website van de copie sjop. Voorkeur voor kleur (met de header van gras), maar 

mogelijk te prijzig. Jennifer stelt indien nodig haar papiersnijder ter beschikking (van 1 A4 naar 2 A5). 

Margo informeert bij Conny naar de grootte van de oplage, eerste inschatting is dat we zo’n 500 

exemplaren nodig hebben. 

Nagekomen: via postcode.nl is Juan nagegaan hoeveel adressen met woonfunctie zich in de wijk 

bevinden: ca. 1150, zonder het Rijswijkdeel meegeteld te hebben. Oplage van 1500 zou beter passen. 

Kosten volgens copie-sjop.nl (zelf doen): EUR 0,05 per A4 (zwart-wit) komt uit op 750xEUR0,05= EUR 

37,50. In kleur is het EUR 150,-. 

c. Openstelling zondag zomerseizoen 

Openstelling van zondag 6 april, Margo neemt de eerste toezichthouderwacht. Voor de rest van de 

zondagen wordt een schema opgesteld, zodra duidelijk is uit welke poel van vrijwilligers we kunnen 

putten. 

6. Algemene ledenvergadering 

Inplannen voor 2e helft van april. 

7. Website 

a. Status 

Website werd op de dag van bekendmaking en de dag erna druk bezocht, maar de laatste dagen 

is het slechts een handjevol bezoekers. Juan blijft dit monitoren. 
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b. MoSCoW (=Must have, Should have, Could have, Would have) 

Juan stelt voor de website meer dynamisch te maken, door op de hoofdpagina 

i.p.v. de welkomstmededeling met zekere regelmaat nieuwsberichten te 

plaatsen. Vrijwilligers gezocht, voorzitter vacature, aankondiging algemene 

ledenvergadering etc. 

8. Wat Verder Ter Tafel Komt/ Rondvraag 

▪ Margo sprak laatst de uitbaatster van Datreco en ze gaf aan de bijdrage van de winkeliersvereniging 

ad EUR 500,- nog niet te hebben overgemaakt, maar het wel nog van plan te zijn. Juan houdt de 

bankrekening in de gaten. 

▪ Margo kwam met het idee om de zijkant van het beheerdershuisje zachtgrijs te verven, met een 

grasgroene bovenrand waaraan de schommel van het meisje hangt. Dit sluit aan bij de uitstraling van 

de website en lay-out van de nieuwsbrief en vergroot de herkenbaarheid. Het bestuur is enthousiast. 

 

Volgende vergadering inplannen in 2e helft van maart 

 

 

Actielijst 
nr. datum actie/status actiehouder 

01.01 31/01/2014 Leden benaderen voor contributie 

25/02: navragen bij Eugenie 

Eugenie 

02.01 25/02/2014 ANBI-aanwijzing aanvragen Juan 

02.02 25/02/2014 Terugkoppeling bijzonderheden in Warenwetbesluit attractie- 

en speeltoestellen 

Willemijn 

02.03 25/02/2014 Nagaan of we bij NUSO een aanvullende 

ongevallenverzekering hebben 

Juan 

02.04 25/02/2014 E-mail opstellen richting gemeente met vragen/opmerkingen 

beheerovereenkomst. Hoogste prioriteit! 

Juan 

02.05 25/02/2014 Dossierkapstok opstellen en rondmailen t.b.v. aanschrijven 

fondsen 

Jennifer 

02.06 25/02/2014 Toegangsprijs niet-leden voor zondag kenbaar maken 

(website, nieuwsbrief, flyer) 

Juan 

02.07 25/02/2014 Donatiebus voor de beheerderstafel maken Margo 

02.08 25/02/2014 Organiseren klusdag 

▪ Aankondiging op website, nieuwsbrief, beheerdershuisje -> 

▪ Aankondiging op Facebook -> 

 

Juan 

Eugenie 

02.09 25/02/2014 GO/NO GO-besluit nemen over flyers allen 

02.10 25/02/2014 Schema opstellen zondagsvrijwilligers Margo 

02.11 25/02/2014 Algemene ledenvergadering inplannen (datum vaststellen in 

bestuursvergadering maart) 

allen 

02.12 25/02/2014 Nieuwsfunctie toevoegen aan de website Juan 

 


