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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, Delft 

Website: http://speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

FB: Speeltuin de Bras @ Facebook 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

Datum: 20 februari 2015 

Tijd: 14:00 – 16:00 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

Aanwezigen: Margo, Juan (notulist) 

 

Hieronder een kort verslagje van het overleg tussen Margo en Juan van afgelopen vrijdag ten aanzien van 

het programma rondom de ondertekening van de beheersovereenkomst, in vorm van een actielijstje. 

 

Onderwerp Actiehouder 

Na lang wikken en wegen en de zaak van alle kanten bekijken, zien we definitief 

af van het combineren van paasknutselen op 1 april met het feestelijk 

programma. Dit heeft te maken met “oplegde” tijdsslot van de wethouder en 

de beschikbaarheid van vrijwilligers. Juan neemt contact met de gemeente op 

om de datum definitief op 8 april te zetten. 

Nagekomen 24/2: de gemeente gaat akkoord met de datum van 8/4 

Juan 

Ten tijde van het overleg hebben we op internet opgezocht dat we bij MTR 

verhuur zowel de statafels (4x ad EUR 15,-), het springkussen (type: Jungle ad 

EUR 140,-) en de suikerspinmachine (EUR 75,-) kunnen huren. Prijzen zijn incl. 

bezorging en afhaling en incl. btw. Margo pakt dit op.  

Margo 

Juan zal in de week van 23/2 slagerij Kooij benaderen voor het verzorgen van 

de catering. In de catering dient rekening te worden gehouden met 

volwassenen en catering. Uitgangspunt is catering voor 50 mens 

(volwassen/kind). 

Juan 

De suggestie van Eus om Dani (deels) de muziek te laten verzorgen door als dj 

op te treden, vinden we geweldig! Eus moet wel bevestigen dat Dani dat echt 

wil en wat er voor geregeld/gehuurd moet worden. 

Eus & Juan 

(bila over de mail/ app/ 

telefoon) 

Margo draagt zorg voor de feestelijke aankleding. Betrekken we van Funny’s. Margo 

Eus heeft eerder aangegeven de presentatie te willen maken, mits het getoetst 

wordt. Juan wil de controle wel verzorgen. 

Eus & Juan 

Aankondiging in de media. Margo vraagt bij Conny na of zij dit kan regelen. We 

willen wel een prominente plek in de krant(en), eventueel tegen betaling. Juan 

zet ook een lijntje uit naar de gemeente, misschien kunnen zij hierin iets 

betekenen. 

Margo & Conny & Juan 

http://speeltuindebras.nl/lid-worden/
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/pages/Speeltuin-De-Bras/150320768462609
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Onderwerp Actiehouder 

Juan zal zich richten op de flyer, zowel op het maken als het laten drukken 

ervan. De flyer moet sprankelend zijn, een kort en krachtige titel hebben 

(“Feestelijk programma ter ondertekening van de beheer- en 

onderhoudsovereenkomst tussen gemeente Delft en het bestuur van de 

beheerde en bewaakte speeltuinen”… nah, niet echt een pakkende titel :D”), 

uiteraard datum en tijd en het programma in het kort bevatten, als ook de 

dingen eromheen (springkussen, suikerspin etc.). Juan zal het internet afstruinen 

voor voorbeelden en inspiratie. Kanttekening: Deze actie heeft een van de 

hoogste prioriteiten om tijdig de wijk hierover te bereiken. 

Juan 

(hoge prioriteit!) 

Het flyeren besteden we niet uit, maar doen we zelf, samen met vrijwilligers. Met 

8 personen is het flyeren in 1/1,5 uur gepiept. Coördinatie misschien bij Conny 

neerleggen??? 

Conny??? 

allen/vrijwilligers 

Eus heeft een mooi voorzetje gedaan voor video-onderdeel “onze kinderen in 

beeld” in de presentatie. Moet nog verder worden uitgewerkt. Ook dingen als 

verkrijgen videoapparatuur (huren?) en wie de video gaat compileren. Doen 

we in de volgende vergadering (6 maart?). 

Opname van de videobeelden doen we op 1 april tijdens de activiteit 

paasknutselen, dan hebben we een hoop kinderen bij elkaar. 

Eus & Juan & Margo 

(bespreken in volgende 

vergadering) 

 


