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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: 15 september 2015 

Tijd: 19:30 – 21:15 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

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

Afwezig met kennisgeving: Eugenie 

 

VERSLAG 

1. Opening 

Juan heet iedereen van harte welkom en deelt de agenda voor deze vergadering en het verslag van de 

vorige vergadering uit. 

2. Organisatie 

Linda wordt welkom geheten als bestuurslid. Omdat bestuursleden conform de statuten van de vereniging 

door de algemene ledenvergadering (alv) dienen te worden benoemd, heeft Linda met unanieme 

instemming van het dagelijks bestuur voorlopig – tot aan de volgende alv – het stempeltje “officieus 

bestuurslid”. Desalniettemin draait Linda mee als volwaardig bestuurslid. 

3. Verslag vorige vergadering / actiepunten / nagekomen punten, opgenomen in verslag. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Alle actiepunten zijn afgehandeld of 

opgepakt. 

Het middels een brief “motiveren” van de leden om vroeg in het nieuwe jaar de contributie te voldoen, 

zullen we zonder contributieverhoging doen. Jaarcontributie blijft daarmee voor 2016 op EUR 15,-. 

4. Bespreekpunten 

Jaarplan 2016 

Juan is druk bezig met het opstellen van jaarplan 2016 en vraagt aan de aanwezigen of ze input 

hebben. Margo laat een mailwisseling met de gemeente zien over de langdurige problemen met de 

drainage in de speeltuin. Het komt erop neer dat de gemeente van mening is dat de vereniging 

(financieel) verantwoordelijk is voor het oplossen van de problemen. Juan zal dit nagaan in de beheer- 

en onderhoudsovereenkomst en neemt hierover contact op met de gemeente. Indien de vereniging 

dit zal moeten bekostigen, dan zal dit middels de prestatiesubsidie gaan. Dit kan namelijk onmogelijk 

vanuit de verdiensten uit de exploitatie worden bekostigd. De problematiek zal worden gemeld in het 

jaarplan. 

Actie Juan: dit onderwerp oppakken met de gemeente 

 

 

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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Besteding subsidie Oranje Fonds 

Het restant van de subsidie van het Oranje Fonds zullen we besteden aan twee loopfietsjes. 

Openingstijden zondagen 2016 

Omdat het ons opvalt dat er op de zondagen vaak pas vanaf 14.30 kinderen komen spelen, en het 

altijd nog druk is als we om 16:30 sluiten, wordt besloten om vanaf volgend jaar van 14.00 uur tot 17.00 

uur open te zijn op de zondagen. Ook wordt er door Margo en Juan voor alle vrijwilligers een lijst 

gemaakt met richtlijnen, om te voorkomen dat de ene keer iets wel mag en de andere keer niet. Dit 

houdt het ook voor de kinderen en ouders duidelijk. 

Actie Juan & Margo: lijst met richtlijnen opstellen voor de zondagvrijwilligers 

Openingstijden herfst 2015 en winter 2015/2016 

Zo rond begin november zal Margo de sluitingstijd gaan afbouwen, omdat het dan steeds vroeger 

donker wordt. De nieuwe tijden zal Margo tijdig (laten) melden op Facebook en de website. Ook zal er 

op het posterbord een update komen van de openingstijden, wanneer deze veranderen. 

Poster infobord 

Om het infobord wat op te fleuren en wat meer te laten opvallen gaan Nicole en Juan een poster 

hiervoor ontwerpen. Hierop komen o.a. de openingstijden en de gedragsregels (b.v. in vorm van de 

tien geboden) op te staan, maar ook dat de entree gratis is en het activiteitenprogramma van het 

deelseizoen. 

Actie Nicole & Juan: poster ontwerpen voor infobord 

Klusdag 

Op 3 oktober staat de klusdag op het programma. Tot zover zijn er ongeveer zeven personen die zich 

hebben aangemeld om te komen helpen. Margo zal een dagprogramma maken en zorgt voor een 

lunch. 

Eindejaarsbalans 

In december zullen we de eindejaarsbalans van de voorraad gaan opmaken. Datum wordt nog 

ingepland. 

Opschonen papieren administratie 

Margo en Juan prikken te zijner tijd een datum om gezamenlijk door de administratie heen te gaan. 

Nicole heeft desgewenst nog ordners liggen die gebruikt kunnen worden. 

Uitruimen groene container 

We plannen op kort termijn een dinsdagavond in om de container leeg te halen en te kijken wat weg 

kan en wat moet blijven. Als dit gebeurd is, meldt Margo de spullen die weg kunnen aan bij het grofvuil. 

Actie Margo: datum inplannen voor uitruimen container 

Tegelen toilet 

Linda kwam met het idee om de toiletten te tegelen (komt de hygiëne ten goede), haar man kan 

misschien zorgen voor gratis tegels via zijn werk. Frans kan meehelpen met tegelen. 

  



Speeltuin de Bras 

Verslag bestuursvergadering 

nummer 04 

jaargang 2015 

15 september 2015 
 

 

Facebook promotie 

Eugenie kwam met het goede idee om eens in de zoveel tijd een like-en share-actie op Facebook te 

houden. Linda zal dit op zich nemen en zal de eerste actie voor de kerstactiviteit gebruiken. Linda zal 

elk seizoen een actie op Facebook plaatsen om de speeltuin te promoten. 

Actie Linda: Like- en share-actie in november voor kerstactiviteit op Facebook plaatsen 

Voorstel buffetuitbreiding 2016 

In de zomerperiode van 2016 zullen wij gaan experimenteren met een "gezonder" alternatief voor snoep 

in het buffet. Dit kunnen bijvoorbeeld appels zijn. Er wordt namelijk best vaak gevraagd of er niet ook 

gezonde snacks te koop zijn. In de eerste bestuursvergadering van 2016 zullen wij hierop terug komen 

met ideeën. 

Viering vereniging 20 jaar 

Juan gaat kijken of we subsidie van Ondermend Vrijenban kunnen krijgen om in 2016 een feest kunnen 

geven ter viering van het 4e lustrum van de vereniging. Aandachtspunt is dat als we het op een 

zaterdag doen, we goed op moeten letten dat er geen "concurrerende" activiteiten in de stad 

gehouden worden. 

Als we dit gaan organiseren, dan doen we het met z'n allen, omdat het te veel is om alleen te regelen. 

Actie Juan: Subsidieaanvraag bij Ondernemend Vrijenban verzorgen 

5. Wat verder ter tafel komt 

Juan: Juan meldt dat de voorlopige jaarrekening er goed, maar minder goed dan verwacht, uitziet. De 

inkomsten uit de zaterdagverhuur zijn meer dan was geraamd, echter de inkomsten uit het buffet vallen 

erg tegen. Dit komt mede door de lente die dit jaar laat op gang kwam en door de sombere nazomer. 

Juan verwacht dat het verschil tussen baten en kosten in de orde van enkele tientjes zal, in het voordeel 

van de baten. 

6. Rondvraag 

In de rondvraag is Halloween besproken. Omdat we onze invulling van Halloween graag als verrassing 

houden en dit verslag openbaar wordt gepubliceerd, wordt de inhoudelijke behandeling niet opgetekend 

in dit verslag. 

7. Sluiting 

Juan dank iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


