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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: 7 juli 2015 

Tijd: 20:00 – 21:30 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

Aanwezig: Eugenie (notulist), Frans, Juan (voorzitter), Margo, Nicole (lid) 

 

VERSLAG 

1. Opening 

Juan opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Bespreekpunten 

Automatische incasso 

Vanaf aanvang van het contributiejaar zijn we maanden bezig om de contributie te ontvangen.  Er is 

eerder geopperd om over te gaan tot automatische incasso, maar dat brengt én extra kosten met zich 

mee én zou drempelverhogend kunnen werken. 

Van veel leden horen we dat het betalen van de contributie geen enkel probleem is, maar dat het 

simpelweg wordt vergeten. Onze benadering via nieuwsbrieven wordt wel gezien, maar kort daarop 

weer vergeten. In 2016 zullen we daarom eind januari geen herinnering meer via een digitale 

nieuwsbrief sturen, maar via een echte brief. In een leuke gekleurde envelop, met een flyer over 

bijvoorbeeld het huren van de speeltuin en met een leuke attentie voor de kinderen (bv. ballon) erin. 

De kosten hiervoor dekken we door middel van een contributieverhoging van €1,00. 

Nagekomen door Juan (18/7): 

Het verhogen van de contributie wil ik graag nog even “on hold” zetten. Zoals het er nu naar uitziet, 

draaien we door de zaterdagverhuur een meer dan goed financieel jaar. In het jaarplan 2016 zal ik de 

voorlopige cijfers bekend maken. Indien mijn verwachting uitkomt, is het mijns inziens moeilijk aan de 

leden uit te leggen dat de contributie moet worden verhoogd. Graag zet ik dit onderwerp nog een 

keer op de agenda van de bestuursvergadering in het najaar. 

Speeltuinverhuur; stand van zaken en huurprijs 

De zaterdagverhuur loopt waanzinnig. Naar verwachting levert de verhuur dit jaar ca. EUR 800,- op. De 

keerzijde is dat Margo en Juan het openen en sluiten als redelijk belastend ervaren, met name als er 

zowel een ochtend- als middagverhuur is. Besloten wordt om volgend jaar de ochtend en middag niet 

meer aan te bieden als afzonderlijke huurperiodes, maar de zaterdag als volledige dag te verhuren, 

van 10:00 tot 17:00. Vastgestelde huurprijs: EUR 65,- voor leden, EUR 80,- voor niet-leden. Borg EUR 75,-. 

Afwijking van de huurperiodetijd is in overleg mogelijk, echter met een meerprijs à EUR 10,- per (deel 

van een) uur. 

 

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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Door wat mindere ervaringen wordt de huurovereenkomst aangescherpt inzake het schoonmaken. 

Specifiek zal worden vermeld dat de vloer van het beheerdershuisje gedweild dient te worden. Indien 

er niet voldoende schoongemaakt is, wordt er EUR 20,- van de borg ingehouden. Er wordt een lijst 

opgehangen met de te verrichten schoonmaaktaken. 

Nagekomen door Margo & Juan (15/7): 

We schaffen een moderne mop aan om het dweilen voor de huurders makkelijker te maken. 

Buffetinkoop/-prijzen 

De inkoops- en verkoopsprijzen van het buffet wordt als goed ervaren. Zo hebben we met de sisi-blikjes 

een grote omzetsnelheid (maar lage winst), en leveren flesjes water een relatief hoge opbrengst op. 

Wel constateren we dat de omzet dit jaar beduidend lager zal uitvallen dan voorgaande jaren. Eugenie 

stelt voor om op het infobord een tekst te plaatsen, waarmee we bezoekers erop wijzen dat het 

voortbestaan van de speeltuin mede afhankelijk is van de buffetverkoop. 

Eindejaarbalans voorraad 

Op verzoek van Juan zullen we eind 2015 starten met de eindejaarbalans van de voorraad. Hiermee 

wordt de jaarrekening nog completer. 

Planning vervanging fietsmolen 

De vervanging van de fietscarrousel plannen we in voor na de zomervakantie. Het vervangende 

speeltoestel is reeds besteld. Het huidige speeltoestel proberen we via Marktplaats kwijt te raken. 

Activiteitenagenda nazomer 

Eind augustus stelt Margo de activiteitenagenda najaar 2015 vast en publiceren we dit op de site, in 

een nieuwsbrief en op het infobord. Voorstellen: Halloween, kerstfilm, speurtocht/fototocht, 

herfstknutselen/-wandeling. 

Verder zullen we de leden in een nieuwsbrief vragen deel te nemen aan de klusdag in het najaar. Er 

moet met name geverfd worden (beheerdershok, speeltoestellen). Voorstel datum klusdag: 12 

september of 3 oktober. 

Nagekomen door Juan (18/7): 

Intussen is er een huuraanvraag voor 12 september binnengekomen, waarmee deze datum voor de 

klusdag vervalt. 

Jaarplan 2016 

Juan zal na de zomervakantie het jaarplan 2016 opstellen, Eugenie zal de controle verrichten. 

Verdeling bestuurstaken 

Gezien de werksituatie van Eugenie is er nog geen ruimte om bestuurstaken terug van Juan te nemen. 

Voorlopig blijft Juan deze taken uitvoeren. Frans neemt het onderhoud op zich. 

3. Wat verder ter tafel komt 

Juan: Juan wil graag samen met Margo de administratie (o.a. logboeken en rapporten) van de afgelopen 

15 jaar gaan uitmesten en ordenen. Na de zomervakantie plannen ze dat in. 

Eugenie: Op Krabbelfeest in april liet de wethouder zich ontvallen dat er financiële mogelijkheden bij de 

gemeente zijn voor vervanging van het beheerdershuisje. Eugenie wil hier graag werk van maken, omdat 

ons huisje echt op begint te raken (o.a. veel houtrot). 
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4. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen. 

5. Sluiting 

Juan dank iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


