Speeltuin de Bras
Nieuwsbrief
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.
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Beste leden,
We tellen de dagen van november af en dan rest ons nog een laatste maand om daarna
het jaar 2015 alweer af te sluiten. Wat gaat het hard, maar niet getreurd… in 2016 zal de
speeltuin weer volop aanwezig zijn! Met dagelijks speelplezier en boordevol leuke
activiteiten.

Locatie:

Kingstonstraat 1, Delft

Website: speeltuindebras.nl
E-mail:

info@speeltuindebras.nl

Vanuit deze laatste nieuwsbrief in het jaar 2015 alvast het allerbeste voor 2016 gewenst
en we hopen dat jullie en met name jullie kinderen in 2016 wederom zullen genieten van

Facebook: facebook.com/speeltuindebras

al het moois de speeltuin zal bieden!

KvK:

40398712

Tot in de speeltuin!

IBAN:

NL39 INGB 0004 9391 40

BESTUUR

namens het bestuur

Juan Zondervan
Frans Ham
Linda Blom

TOEZICHTHOUDER

Juan

Margo van de Merwe

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 Contributie 2016
 Bestuurswijziging
 Openingstijden herfst en winter
 Decemberactiviteit
 Activiteitenagenda 2016

Contributie 2016
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, zoals we dan ook regelmatig doen in
nieuwsbrieven, jaarverslagen en jaarplannen: de speeltuin is afhankelijk van de contributie
van de leden. En van het tijdig voldoen ervan.
De contributie voor het kalenderjaar 2016 is door het bestuur vastgesteld op wederom
EUR 15,-. We verzoeken de leden dit bedrag uiterlijk 15 januari 2016 te hebben voldaan
op rekeningnummer NL39 INGB 0004 9391 40 t.n.v. Vereniging Speeltuin De Bras o.v.v. de
namen en geboortejaar van uw kinderen. Eind januari zullen we dit aan de leden, aan wiens
aandacht het ontsnapt mocht zijn, middels een brief opnieuw onder de aandacht brengen.
We hopen niet al te veel brieven te hoeven versturen.
Opzeggen van het lidmaatschap 2016 dient uiterlijk 15 december 2015 kenbaar te worden
gemaakt. Gelieve een e-mail te sturen naar info@speeltuindebras.nl met als onderwerp
“opzegging lidmaatschap” en vermelding van de namen van uw kinderen.
We hopen uiteraard niet al te veel e-mails te ontvangen.

1/3

Speeltuin de Bras
Nieuwsbrief

nummer 08
jaargang 2015
november

Bestuurswijziging
In de vorige nieuwsbrief meldden we dolenthousiast dat een langgekoesterde wens van
het bestuur in vervulling was gegaan: het bestuur werd uitgebreid, in persoon van Linda
Blom. En zo enthousiast als we waren, zo zeer betreuren we het om het volgende te
moeten melden: Eugenie - Eus - heeft met pijn in haar hart per 1 oktober jl. zich
teruggetrokken als bestuurslid, omdat ze de bestuursactiviteiten niet meer kan
combineren met haar werk en privéleven.
Hoewel de speeltuin al tig jaar bestaat met periodes van al dan niet een actief bestuur, is
Eus de grondlegger van het huidige bestuur. Toen in 2012/2013 de eerste berichten van
de gemeente binnenkwamen dat het behoud van de toezichthouder (onze Margo) in de
beheerde en bewaakte speeltuinen van Delft ter discussie stond, sprong Eus in de bres en
vormde ze met een aantal anderen een actief bestuur voor speeltuin de Bras. Gezamenlijk
met de besturen van de andere beheerde en bewaakte speeltuinen in Delft wist ze de
gemeente ervan te overtuigen dat het behoud van de toezichthouder essentieel was voor
het voortbestaan van de speeltuin. De gemeente stelde op haar beurt wel een aantal eisen
om hierin mee te willen gaan, onder andere door het werven van leden, die bij zouden
dragen middels een schappelijke contributie. Eus en het toenmalige bestuur wisten in 2013
50 leden te motiveren om toe te komen aan deze eis. Inmiddels is ons ledenbestand
uitgegroeid naar 70.
De speeltuin groeit en is financieel gezond. Het bestuur is actief en zorgt voor beleid. De
verstandhouding met de gemeente is goed en constructief.
Al dit, dankzij Eus.
Het bestuur spreekt graag namens de vereniging zijn dankbaarheid uit naar Eus, voor alles
wat ze de afgelopen jaren voor onze speeltuin heeft gedaan.
Eus, ontzettend bedankt! Succes met je uitdagingen!

Openingstijden herfst en winter
Omdat de dagen korter worden in de herfst en de winter (qua daglicht) en de animo voor
het bezoeken van de speeltuin door de seizoenweeromstandigheden vermindert,
hanteren we in december, januari en het eerste deel van februari verkorte openingstijden.
In deze periode zal de speeltuin als volgt open zijn:
ma, di, do, vr: 14:30 – 16:30
wo: 13:30 – 16:30
Hagel, regen, storm? Dan heeft het weinig zin om open te gaan. Bij slechte
weersomstandigheden zijn we dan ook gesloten.
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Decemberactiviteit
In december sluiten we ons activiteitenprogramma 2015 af met een gezellige activiteit:
Filmmiddag met buffet op woensdag 9 december. Welke film we zullen vertonen en wat
er allemaal voor lekkers op tafel komt? Dat houden we nog even geheim 
Inschrijven voor deze activiteit kan via de site (http://speeltuindebras.nl/agenda/) of bij
Margo in de speeltuin. Er volgt nog een flyer.

Activiteitenagenda 2016
Hoewel we in 2015 nog een activiteit hebben te gaan, zie hierboven, zijn we al druk bezig
met het bedenken van het programma voor 2016. In januari 2016 zullen we het
programma bekend maken via een nieuwsbrief. Wij hebben er in ieder geval al ontzettend
veel zin in!
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