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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 januari 2016 

Tijd: 19:30 – 21:30 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

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

Afwezig met kennisgeving: - 

 

VERSLAG 

1. Opening 

Linda opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Feest 20-jarig-jubileum vereniging 

25 Januari zal Andrea in de vergadering van Ondernemend Vrijenban de plannen en gedachtegangen 

voor het feest toelichten. Na een korte brainstormsessie zijn dit de elementen die Andrea kan verwerken 

in een kort en bondig verhaal, dat ze zal presenteren: 

 luchtkussen/stormbaan, popcorn-/suikerspinmachine, ballonvouwer, schminken en spellen. 

 datum: nader te bepalen in mei/ juni op een zaterdag van 12:00 tot 17:00. 

 catering, eventueel Radler 0.0 aan te bieden voor de volwassen. Hapjes worden zelf gemaakt en 

frisdrank wordt uit fles geschonken. 

Actie: Linda kijkt agenda van Delft na voor eventuele andere feesten die plaatsvinden. 

Actie: Linda vraagt na bij Britt/Danique of ze te huren zijn voor ballonen vouwen en schminken, en wat de 

eventuele kosten zijn. 

Nagekomen 8/1: Linda heeft de activiteitenagenda van Delft gecheckt, zaterdagen in juni zitten vol. 

Zodoende feest in mei plannen. 

3. Verslag vorige vergadering 

Op het verslag van de vorige vergadering zijn geen op- of aanmerkingen en is daarmee goedgekeurd. 

4. Contributiebrief 

Wordt eind januari de deur uit gedaan met een leuk presentje voor de kinderen (ballon met logo 

speeltuin). 

Actie: Juan checkt wat de kosten zijn voor het bedrukken van ballonnen. 

Nagekomen 8/1: Bedrukken van ballonnen blijkt een dure grap te zijn, een dikke €100,- voor 100 ballonnen. 

Op de whatsapp wordt besloten de ballonnen te vervangen door een consumptiebon. Linda zal een 

ontwerp hiervoor maken. 

Actie: Linda maakt ontwerp voor consumptiebon 

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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5. Activiteitenagenda 2016 

Margo en Linda hebben de activiteitenagenda (woensdagmiddagen) tot aan de zomervakantie als volgt 

vastgesteld: 

 27 januari: Winterknutselen (vogelketting maken) 

 24 februari: Kleiknutselen (fantasiedier kleien) 

 23 maart: Paasknutselen 

 20 april: Speurtocht 

 4 mei: Moederdagknutselen 

 15 juni: Vaderdagknutselen 

 6 juli: Zomerbuffet 

6. Taakverdeling bestuur 

De bestuursleden verdelen de hoofdtaken als volgt: 

 Linda – voorzitter vergaderingen, activiteiten, Facebook, zondagopening, zaterdagverhuur 

(operationeel) 

 Juan – penningmeester, ledenlijst, administratie, website, nieuwsbrief, zaterdagverhuur (administratief) 

 Frans – onderhoud 

 Nicole – notulist vergaderingen, vliegende kiep 

 Margo – formeel geen bestuurslid, maar als dagelijks toezichthouder licht ze het bestuur in over de 

operationele zaken, zodat het bestuur zijn taken nauwgezet kan uitvoeren. En ze helpt mee waar kan. 

Taken die voortvloeien uit o.a. bestuursvergaderingen worden gezamenlijk opgepakt. 

7. Bankpas Margo 

Juan overhandigt de nieuwe bankpas en afhaalberichten voor codes en PIN aan Margo. 

8. Drainageproblematiek 

We kijken 2016 aan en zullen bijhouden waar en hoelang het onder water staat, zodat we het in 2017 goed 

terug kunnen koppelen naar de gemeente. 

9. Lijst met richtlijnen voor zondagvrijwilligers 

Actie: Margo stelt de lijst met de richtlijnen op. 

10. Poster voor infobord 

Nicole is er niet aan toe gekomen om de poster te maken. Juan neemt dit over. 

Actie: Juan maakt van een overzichtsfoto van de speeltuin een achtergrondposter voor in het infobord. 

11. Opschonen papieren administratie 

Actie: Nicole neem deze taak op zich samen met Margo. Alles word uitgezocht en netjes geordend. 

12. Uitruimen container 

Actie: Frans gaat met Margo de container uitruimen en uitzoeken. 
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14. Tegelen toilet 

Linda heeft helaas nog niet voldoende tegels kunnen regelen voor het toilet. Besloten wordt om op 

Marktplaats te kijken of we voor een prikkie tegels kunnen aanschaffen, want de wens voor een betegeld 

toilet is er wel. 

Actie: Nicole gaat op Marktplaats op zoek naar 15m2 witte tegels. 

15. Buffetuitbreiding 

We gaan experimenteren met appels in het buffet. Niet als vast onderdeel, zodat we flexibel zijn op drukke 

dagen en minder drukke dagen. 

16. Facebook 

Ons eerste experiment met een like-and-share-actie op Facebook ging niet door vanwege het annuleren 

van de kerstactiviteit. We hebben een nieuwe bedacht, waarbij er te winnen valt: 

Kinderpretpakket voor 2 kinderen (limonade of een sisi, chips of een ijsje, snoep of een appel). 

Linda zorgt tzt voor de Facebookpost. 

Actie: Linda maakt de bon voor het te winnen kinderpretpakket, die op een moment naar keuze door de 

winnaar verzilverd kunnen worden. 

17. Inhoud jaarverslag 2015 

Juan vraagt input voor het jaarverslag 2015. De aanwezigen geven meer dan voldoende input, zodat 

Juan aan de slag kan. 

18. Onderhoudsprogramma 2016 

 Rubbertegels (ondergrond schommels) zullen vervangen worden, dit zal plaats vinden in maart. 

 Kruiswaag wordt vervangen, dit zal plaats vinden in mei. 

 Zandbakzand wordt vervangen. 

Actie: Juan zorgt voor bestelling rubbertegels en Kruiswaag. Margo zorgt voor bestelling zandbakzand. 

19. Wat verder ter tafel komt 

 Nicole: Kan er een budget voor Halloween 2016 komen, zodat we wat flinker kunnen uitpakken? Juan 

geeft een budget van EUR 200,- vrij, wat volgens Nicole meer dan voldoende moet zijn. 

 Juan: Huurcontract zal worden aangescherpt conform de afspraken die in de vorige vergadering zijn 

gemaakt. Margo doet de toetsing. 

Nagekomen 11/1: Juan heeft huurcontract aangescherpt. Margo heeft het getoetst. 

 Frans: Op verzoek van Margo zal Frans de grasmaaier voor een onderhoudsbeurt wegbrengen. 

 Nicole: Nicole stuurt link door aan Juan voor een nieuwe vrieskist. 

Nagekomen 11/1: Bestelling uitgevoerd en vrieskist is bezorgd. 

 Frans: Als de tegels zijn geregeld, zal Frans tegelen en kitten. 

 Margo: regelt een sleutelsetje voor Linda. 

 Linda: gaat de zondagdienst volledig vervullen, behalve in de maand juni vanwege vakantie. Juan en 

Margo springen bij waar nodig. 
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21. Rondvraag 

Er is geen rondvraag. 

22. Sluiting  

Linda dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.  
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Actielijst 

nummer datum actie status actiehouder 

16.01.01 07-01-2016 Activiteitenagenda Delft nalopen t.b.v. geschikte datum feest 8/1: afgehandeld Linda 

16.01.02 07-01-2016 Britte/Danique vragen voor ballonnen vouwen/schminken op feest  Linda 

16.01.03 07-01-2016 Kostencheck voor bedrukken balonnen 8/1: afgehandeld Juan 

16.01.04 07-01-2016 Ontwerp voor consumptie bij contributiebrief maken  Linda 

16.01.05 07-01-2016 Lijst met richtlijnen voor zondagvrijwiligers opstellen  Margo 

16.01.06 07-01-2016 Poster voor infobord maken  Juan 

16.01.07 07-01-2016 Opschonen papieren administratie  Nicole&Margo 

16.01.08 07-01-2016 Uitruimen container  Frans&Margo 

16.01.10 07-01-2016 Tegels voor toiletten op Marktplaats zoeken  Nicole 

16.01.11 07-01-2016 Bonnen maken voor te winnen kinderpretpakket met like&share-actie op Facebook  Linda 

16.01.12 07-01-2016 Rubbertegels en Kruiswaag bestellen  Juan 

16.01.13 07-01-2016 Zandbakzand bestellen  Margo 

16.01.14 07-01-2016 Huurcontract aanscherpen 11/1: afgehandeld Juan 

16.01.15 07-01-2016 Door Nicole uitgekozen vrieskist bestellen  11/1: afgehandeld Juan 

 


