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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 1, Delft 

Website: speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

Facebook: facebook.com/speeltuindebras 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

BESTUUR Juan Zondervan 

 Eugenie Schomaker 

 Frans Ham 

TOEZICHTHOUDER Margo van de Merwe 

Beste leden, 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 Klusdag 

 Activiteiten najaar 

 Dorst? Trek? 

 Verslagen bestuursvergaderingen 

Klusdag 

Op zaterdag 3 oktober zijn we van plan een klusdag te organiseren, waarbij we hopen 

samen met diverse leden de speeltuin een opknapbeurt te geven. Er moet met name 

geverfd worden, zowel het beheerdershok als de speeltoestellen. Uiteraard hoort hier ook 

het nodige schuurwerk bij. 

We starten om 10:00 en zullen rond 14:30 klaar zijn. Kun je niet het gehele tijdblok, geen 

enkel probleem, een uurtje van je tijd brengt ons al een stuk verder. 

Tussendoor zorgen wij voor een lunch. 

De klusdag is meer dan alleen bedoeld om de speeltuin een fris aanzien te geven. Het 

heeft ook tot doel om de leden met elkaar in contact te brengen en uit te dragen dat we 

gezamenlijk, als vereniging, de speeltuin in stand willen houden. 

Je kunt je voor de klusdag aanmelden via de site (deze link) of bij Margo (vanaf 14 

augustus). Kinderen zijn ook van harte welkom, hoe meer helpende handen én handjes, 

hoe meer werk we kunnen verzetten. 

Activiteiten najaar 

Ook in het najaar zullen we maandelijks een activiteit organiseren. Eind augustus zullen 

we de activiteitenagenda najaar 2015 publiceren op de site en in een nieuwsbrief. 

Dorst? Trek? 

Afgelopen bestuursvergadering (zie hieronder voor het verslag) heeft het bestuur de 

terugvallende buffetverkoop besproken. Het is een zorgelijk punt, omdat onze financiële 

dekking voor de exploitatie van de speeltuin afhankelijk is van de buffetverkoop, naast 

ledencontributies en zaterdagverhuur. Om hiervoor een stukje bewustwording bij de 

bezoekers te creëren hebben we een affiche op ons infobord gehangen met de volgende 

tekst: 

  

http://speeltuindebras.nl/
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/speeltuindebras
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl
mailto:secretaris@speeltuindebras.nl
mailto:frans@speeltuindebras.nl
mailto:margo@speeltuindebras.nl
http://speeltuindebras.nl/klusdag-najaar-2015/
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Dorst? 

Trek? 

Steun Speeltuin de Bras met ons buffet! 

Door de buffetomzet kunnen wij de speeltuin het gehele jaar open houden. 

Help ons door (af en toe) een drankje of een snoepje van het buffet af te nemen. 

Bedankt. 

We hopen hiermee de buffetomzet omhoog te stuwen. 

Verslagen bestuursvergaderingen 

Ongeveer vier keer per jaar houdt het bestuur van Speeltuin de Bras een vergadering om 

uiteenlopende zaken te bespreken en aan de hand hiervan het beleid vast te stellen. Het 

bestuur staat voor een open en transparant beleid en heeft daarom besloten de notulen 

van de vergaderingen beschikbaar te stellen op de site (deze link). 

Heb je vragen over of opmerkingen op de notulen? Geef ze door aan ons via 

info@speeltuindebras.nl.  

http://speeltuindebras.nl/notulen/
mailto:info@speeltuindebras.nl
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