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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 

 Frans Ham 

 Linda Blom 

TOEZICHTHOUDER Margo van de Merwe 

Beste leden, 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen gehad en 

zijn jullie heel en compleet in 2016 terechtgekomen! Namens ons allen de beste wensen. 

Wij, van het bestuur, hebben alweer de eerste vergadering van het jaar erop zitten. Hier 

hebben wij een aantal dingen besproken die wij graag met jullie willen delen. 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

▪ Activiteitenagenda 2016 

▪ Prestatiesubsidie 

▪ Contributie 2016 

▪ 20-jarig jubileum vereniging 

▪ Bestrating terras 

▪ Vaste zondagvrijwilliger 

▪ Nieuw speeltoestel 
 

Activiteitenagenda 2016 

De activiteitenagenda voor de eerste helft van 2016 is vastgesteld en staan inmiddels op 

onze site. Wij hebben tot en met juli de volgende activiteiten op de planning staan: 

woensdag 27 januari 2016 Winterknutselen 

woensdag 24 februari 2016 Kleiknutselen 

woensdag 23 maart 2016 Paasknutselen 

woensdag 20 april 2016 Speurtocht 

woensdag 4 mei 2016 Moederdagknutselen 

woensdag 15 juni 2016 Vaderdagknutselen 

woensdag 6 juli 2016 Zomerbuffet 

 

Wat er precies gedaan gaat worden horen jullie tegen die tijd via Facebook en/of via de 

website. Zoals elk jaar kun je je bij Margo of via de website opgeven voor een activiteit. 

Gelieve niet via Facebook opgeven voor activiteiten. 

Graag willen we benadrukken dat als je je kind(eren) opgeeft, er te allen tijde een plekje 

zal zijn voor jouw zoon en/of dochter. Geef je je niet vooraf op, maar kom je op de dag 

zelf, dan kunnen wij helaas niet garanderen voldoende materialen in voorraad te hebben 

om ook jouw kind een plezierige middag te geven. Dus altijd opgeven, zodat wij onze 

inkoop goed kunnen bepalen. 

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:frans@speeltuindebras.nl
mailto:linda@speeltuindebras.nl
mailto:margo@speeltuindebras.nl
http://speeltuindebras.nl/agenda/
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Prestatiesubsidie 

Ook dit jaar hebben wij weer de bij de gemeente aangevraagde subsidie ontvangen. 

GELUKKIG! Want ook dit jaar willen wij goed onderhouden toestellen etc. in onze speeltuin. 

Contributie 2016 

Ook dit jaar is de speeltuin afhankelijk van de hulp van de leden. Graag willen wij jullie 

verzoeken dat als je het lidmaatschap à EUR 15,- voor het gehele kalenderjaar nog niet 

hebt betaald, dit zo snel mogelijk te doen, zodat wij zo snel mogelijk een financieel plan 

kunnen maken en aan de hand daarvan onze uitgaven kunnen gaan bepalen. 

Tijdens de afgelopen twee vergaderingen hebben wij het over de contributie gehad, met 

name dat de leden het gewoonweg “vergeten” te betalen. Vandaar deze herinnering nu. 

Hopelijk zien wij de contributie snel tegemoet op: 

Rekeningnummer: NL39 INGB 0004 9391 40  

t.n.v. Vereniging Speeltuin de Bras. 

Graag vermelden dat het de contributie 2016 betreft en de na(a)m(en) van de kinderen. Je 

kunt de contributie ook contant bij Margo in de speeltuin voldoen. 

Alvast dank voor de steun! 

20-jarig jubileum vereniging 

Dit jaar is een speciaal jaar voor Vereniging Speeltuin de Bras, want dit jaar is het alweer 

20 jaar geleden dat onze vereniging werd geboren. Dit zullen wij natuurlijk groots gaan 

vieren met onze leden en alle kinderen in de wijk! Een groot feest is eind mei/begin juni 

in aantocht, de precieze datum wordt later bekend gemaakt. 

Wij zoeken nu alvast vrijwilligers om bepaalde dingen (nu nog geheim) te doen op deze 

feestelijke dag. Graag aanmelden bij Margo hiervoor, zodat wij weten op wie wij kunnen 

rekenen. 

Bestrating terras 

Zoals jullie misschien wel op Facebook gezien hebben, is Frans, ons bestuurslid met 

minstens twee rechterhanden , weer druk bezig geweest in de speeltuin. Ditmaal met 

het opnieuw bestraten van het terras en de looppaden. 

Wanneer de donkere dagen voorbij zijn en het 's avonds weer licht is (zo rond eind maart), 

zullen Frans, Nicole en Margo 's avonds weer onderhoudstaken (met name 

tuinonderhoud) verrichten in de speeltuin. Mocht je mee willen helpen, dan kan je op 
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woensdagavond vanaf een uur of zeven langskomen. Frans, alvast bedankt voor je harde 

werk!! 

Vaste zondagvrijwilliger 

Vanaf dit jaar hebben wij een vaste zondagvrijwilliger (Linda Blom). Zij zal voortaan elke 

zondag (tenzij we op Facebook melden dat we een zondag gesloten zijn) in de lente- en 

zomermaanden toezichthouden, met uitzondering van de maand juni. De maand juni 

vullen we in met andere vrijwilligers. 

Wij hebben hiervoor gekozen om niet te hoeven te stressen over wie nu weer de speeltuin 

opent. Afgelopen jaar waren we namelijk af en toe de kluts kwijt. Dus bij dezen zal Linda 

Blom de komende zondagopeningen de gastvrouw van de speeltuin zijn. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kan je altijd terecht bij Margo of Juan. 

De zondagopening loopt ongeveer van april t/m september. De datum van de eerste 

zondagopening maken we op een later moment definitief bekend. 

Nieuw dit jaar: de zondagopening is van 14:00 tot 17:00. Dus niet meer van 13:30 

(wanneer er niemand is) tot 16:30 (wanneer het nog vol is). 

Nieuw speeltoestel 

Ook dit jaar kunnen wij dankzij de gemeentelijke subsidie weer een nieuw speeltoestel 

laten plaatsen. In ons onderhoudsprogramma hebben we de kruiswaag aangemerkt als 

toestel dat het eerst vervangen dient te worden. In de loop van komende maanden zal via 

de nieuwsbrief of website de mening aan de leden worden gevraagd over wat ervoor terug 

moet komen (uitgangspunt is een soortgelijk toestel). Later meer hierover. 
 

Hopelijk hebben wij jullie weer voldoende ingelicht via deze nieuwsbrief. Als er nog vragen 

en/of opmerkingen zijn, horen wij dat graag. Nogmaals ter herinnering, vergeten jullie de 

contributie niet? 

Tot in de speeltuin! 

Hartelijke groet, 

Linda Blom 

namens het bestuur 


