
Speeltuin de Bras 

Verslag bestuursvergadering 

nummer 02 

jaargang 2015 

8 april 2015 
 

 

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: 8 april 2015 

Tijd: 18:45 – 20:15 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

Aanwezigen: Eugenie, Margo, Juan (notulist) 

 

Deze vergadering stond geheel in het teken van de voorbereidingen voor het Krabbelfeest op 17 april. 

Besproken is wat er nog moet gebeuren en wie de actiehouder is. “Actiehouder zijn” betekent niet dat 

diegene het in haar/zijn eentje moet doen. Het betekent dat zij/hij de sturende persoon is om ervoor te 

zorgen dat het gebeurt. Als zij/hij daar hulp bij nodig heeft, dan is het een kwestie van vragen aan de andere 

bestuursleden. 

Hieronder het verslag van het overleg in vorm van een actielijst incl. richtdata. 

 

Onderwerp Actiehouder Datum verwacht 

Juan heeft de geluidsinstallatie kunnen regelen bij C.K.V Excelsior. Op zijn 

verzoek heeft Eus de Reloop-mixer van Dani meegenomen, zodat Juan kan 

kijken of deze compatibel is met de geluidsinstallatie. Juan zal hiervoor op 9/4 

bij Excelsior langs gaan om dit uit te testen, inclusief een laptop met daarop 

het programma “Virtual DJ” geïnstalleerd. 

Actie: Testen geluidsinstallatie i.c.m. Reloop en Virtual DJ 

Nagekomen: 9/4 bleek niet haalbaar, wordt di 14/4 

Juan Di 14/4 

De beamer & projectiescherm moeten worden gehuurd. Voor een 

buitenopstelling is het van belang dat een beamer een grote lichtsterkte en 

helderheid heeft. Verder is een doorzichtscherm, waarbij er van achter wordt 

geprojecteerd, beter dan een normaal scherm. Juan heeft wat research 

gedaan (Google) en heeft een site gevonden waar de spullen zijn te huren. 

Eus en Margo gaan akkoord. 

Actie: huren beamer + projectscherm 

Nagekomen: bestelling is op 9/4 geplaatst bij http://www.1001beamers.nl. 

Juan heeft ook een Wireless Presenter gehuurd (een afstandsbediening om 

draadloos door de Powerpointpresentatie te gaan) en gekozen voor de optie 

om de spullen te bezorgen en op te halen. Kosten totaal: EUR 262,50 

Juan Do 9/4 

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
http://www.1001beamers.nlj/
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Onderwerp Actiehouder Datum verwacht 

Om de helderheid van de beamer nog groter te maken, is het beter om de 

beamer zo donker mogelijk op te stellen. Het idee is om een partytent op te 

zetten, met de beamer in de partytent en het scherm in een van de 

openingen van de partytent. In de container is een partytent, Margo gaat na 

of deze compleet en bruikbaar is. Zo niet, dan een partytent huren bij MTR 

verhuur. Verder moeten we bedenken hoe we de andere openingen kunnen 

afdekken (aan elkaar geplakte vuilniszakken?) 

Actie: eigen partytent checken, eventueel partytent huren 

Margo Vr 10/4 

De drank (frisdrank, sapjes, kinderchampagne) moet nog worden ingekocht. 

Gerekend wordt op 150 personen. Drank wordt zoveel als mogelijk in blikjes en 

pakjes aangeschaft, zodat het restant eventueel kan worden gebruikt voor 

het buffet. We zullen hiertoe een verzoek bij de gemeente indienen. 

Kinderchampagne: 10 flessen Jip-en-Janneke-bubbels van de HEMA. 

Actie: inkopen drank 

Margo Za 11/4 

Wegwerpservies moet nog worden aangeschaft. Hieronder vallen bordjes, 

bekers (glazen), champagneflutes, schalen, bestek, servetten, prikkers met 

vlaggetjes etc. 

Actie: inkopen wegwerpservies 

Margo Za 11/4 

Juan maakt zich zorgen of er voldoende hapjes zijn (vanwege zijn Surinaamse 

aard ). Op eigen initiatief zal hij zelf nog wat hapjes maken. Het is genoteerd 

dat Margo dit onnodig vindt en Eus het in het midden laat. Kosten voor extra 

hapjes vallen binnen het beschikbare budget. 

Actie: maken extra hapjes 

Juan Vr 17/4 

Naast de hapjescatering zullen er ook snoepzakjes en ijsjes voor de kinderen 

worden gemaakt/ingekocht. 

Margo Za 11/4 

Het verzoek aan een aantal leden om mee te helpen met flyeren in de 

Indische buurt en Wit Rijswijk heeft helaas niks opgeleverd. Zodoende komt het 

flyeren voor rekening van Margo en Juan, eventueel aangevuld met hun 

gezinsleden (Jackie, Julia). 

Actie: flyeren 

Margo & 

Juan 

Do 9/4 – Za 

11/4 

Eus stelt voor om een nieuwsbrief aan de leden te sturen met het verzoek om 

mee te helpen op 17/4. Juan pakt dit op. 

Acte: nieuwsbrief uitsturen 

Nagekomen: nieuwsbrief is op 10/4 verstuurd 

Juan Do 9/4 
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Onderwerp Actiehouder Datum verwacht 

Om het aanzien van de speeltuin nog mooier te maken liggen er nog de 

volgende klusjes: 

 Beheerdershok schoonspuiten 

 Voorkant beheerdershok verven 

 Zitjes kruiswaag vervangen 

 Informatiebord ophangen 

 Logo aanbrengen 

Margo zal zich inzetten om alle klusjes op 17/4 gereed te hebben. Het logo 

wordt 17/4 aangebracht en bedekt (vuilniszakken?) om deze direct na de 

presentatie te kunnen onthullen. 

Actie: uitvoeren klusjes 

Nagekomen: Margo heeft met een klein beetje hulp van Juan de zitjes van de 

kruiswaag op 9/4 vervangen 

Margo Vr 17/4 

Het maken van de presentatie is nog het grootste struikelblok. Eus heeft moeite 

met inspiratie. Iedereen is het erover eens dat de presentatie visueel ingesteld 

moet zijn: foto’s van toen en nu, interviews met de kinderen, scans van oudere 

overeenkomsten etc. De presentatie wordt opgedeeld in toen, nu en straks. 

Toen: in het kort de geschiedenis langs gaan middels oude foto’s. 

Toezichthouders benoemen: Baas Poot in de oorlogstijd, daarna Baas 

Roozenburg, vervolgens Tante Sjaan, die helaas een maand geleden is 

overleden en nu Margo. Al 75 jaar lang een beheerde en bewaakte speeltuin. 

Nu: Vanaf 1996 tot heden. Elementen: overeenkomst Viersprong, activiteiten, 

beheerdershok, nieuwe speeltoestellen, slapend bestuur dat 3 jaar geleden is 

wakker geworden, huidige overeenkomst met gemeente, videopresentatie 

kinderen. Veel is beschreven in jaarverslag 2013 en 2014. 

Straks: het belang van de speeltuin in sociaal-maatschappelijke zijn, ook 

kinderen van straks hebben recht op een veilige speelplek. Hulp van leden, 

financieel of anderzijds is noodzakelijk om ons bestaansrecht te verdienen en 

te handhaven. Steun speeltuin de Bras! (eventueel ook de andere speeltuinen 

noemen) 

Presentatie eindigen met ons credo: “Vier feest en geniet! En omdat ik u 

waarschijnlijk straks niet allemaal gedag kan zeggen als u huiswaarts keert, zeg 

ik het alvast nu: Tot… in de speeltuin!” 

Bovenstaande punten zijn wat losse flodders die tot een consistent geheel 

moeten worden gevormd. Eus gaat hier zondag mee aan de slag en stuurt 

Juan het concept voor controle en aanvulling. 

Actie: concept presentatie gereed. 

Eus Zo 12/4 
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Onderwerp Actiehouder Datum verwacht 

Het kostenplaatje zoals het er nu voor staat, komt uit op ca. EUR 1.500,-Juan 

heeft op 10/4 dit bedrag van de spaarrekening overgemaakt naar de 

lopende rekening. Na 17/4 zullen de werkelijke kosten worden ingediend bij de 

gemeente. Nadat deze zijn voldaan wordt EUR 1.500,- weer teruggeboekt 

naar de spaarrekening. 

Actie: indienen factuur bij de gemeente en EUR 1.500,- terugboeken naar de 

spaarrekening.  

Juan Na 17/4 

 


