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.

nummer 02
jaargang 2016
februari

Beste leden,
Hierbij alweer de tweede nieuwsbrief van 2016. Wij – het bestuur – zijn heel wat van plan
in 2016 en daarover zullen we je met grote regelmaat via de nieuwsbrief over informeren.
Daarnaast plempen we ook onze Facebook vol en zorgen we ervoor dat onze site up-todate is. Kortom, je hoeft je met ons niet te vervelen ;)

Locatie:

Kingstonstraat 1, Delft

Website: speeltuindebras.nl
E-mail:

info@speeltuindebras.nl

Facebook: facebook.com/speeltuindebras

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
▪ Vervanging speeltoestel
▪ Activiteit maart
▪ Rommelmarkt

KvK:

40398712

IBAN:

NL39 INGB 0004 9391 40

▪ 20-jarig jubileum
▪ Jantje Beton

BESTUUR

Juan Zondervan
Frans Ham

▪ Lidmaatschapscontributie

Linda Blom
Nicole van de Merwe
TOEZICHTHOUDER

Margo van de Merwe

Vervanging speeltoestel
Conform ons onderhoudsprogramma zullen we dit jaar een van onze speeltoestellen
vervangen: de Kruiswaag. Hoewel niet afgekeurd door de gemeente-inspectie in 2015
werd ons wel sterk aangeraden hier niet te lang mee te wachten als gevolg van
toenemende speling in de scharnieren. Wij nemen de uitkomst van de gemeente-inspectie
ieder jaar zeer serieus, omdat het om de veiligheid van de kinderen gaat. Dus was het
besluit snel genomen om dit jaar de Kruiswaag te zullen bedanken voor zijn diensten en
tot vervanging over te gaan.
Zoals ook vorig jaar betrekken we de leden graag bij de keuze van het vervangende
speeltoestel. Na een stuk of zes dikke catalogi van toestelleveranciers doorgeworsteld te
hebben, heeft het bestuur een short list gemaakt van twee toestellen, beiden met een
vergelijkbare speelfunctie als de Kruiswaag. Op http://speeltuindebras.nl/vervangingkruiswaag/ kun je zien welke dat zijn en kun je stemmen op degene die je het liefst later
dit jaar in de speeltuin als nieuwste aanwinst ziet. De meeste stemmen gelden!

Activiteit maart
Op woensdag 23 maart zien Margo, Yvonne en Linda graag weer een boel kinderen in de
speeltuin om de mooiste creaties te knutselen voor zichzelf of voor hun ouders. Het thema
is dan Pasen, maar wat er precies geknutseld gaat worden, houden we nog even voor ons.
Maar dat het weer mooie Facebook-plaatjes zal opleveren, is praktisch al een feit. Graag
aanmelden via deze pagina op onze site.
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Rommelmarkt
Zaterdag

23

Speeltuin

april
de

rommelmarkt.

organiseert
Bras

Althans,

een
bij

voldoende animo. Want het succes
van een rommelmarkt valt of staat
bij

voldoende

verkopers

en

bezoekers (= potentiële kopers).
Om voldoende vraag en aanbod te
bereiken, zullen we de komende
weken hier flink aandacht aan
geven. Facebook, posters, kranten
(Delft op Zondag, Delftse Post),
geen middel zullen we ongemoeid
laten om dit aan de man te
brengen.
Heb je spullen op zolder liggen die
een tweede leven verdienen? Stuur
dan

een

mailtje

naar

linda@speeltuindebras.nl voor het
reserveren van een standplaats voor slechts € 7,50 voor een kraamoppervlakte van 2m2.

20-jarig jubileum
Zoals eerder bericht, bestaat onze vereniging dit jaar 20 jaar en dat gaan we groots vieren.
Een definitieve datum moet nog bepaald worden, hoogstwaarschijnlijk wordt het een
zaterdagmiddag in mei. Komende week neemt het bestuur in een bestuursvergadering
hierover een besluit.
Een beetje leuk feestje kost wat centen en daarom zijn we op zoek gegaan naar
financiering. En dat lukt meer dan aardig! Zo is ondernemersvereniging Ondernemend
Vrijenban bereid om ons voor een deel financieel te steunen. Daarnaast heeft Bengelbeurs,
een beurs voor tweedehands kinderkleding, onder andere onze speeltuin dit jaar
geselecteerd als goed doel. Dat vinden we natuurlijk helemaal geweldig!

Jantje Beton
We blijven zoeken naar financiële middelen om ook dit jaar én in de toekomst financieel
onafhankelijk te zijn… of te wel, om onze eigen broek op te kunnen houden. En als zo’n
middel ook nog een goed-doel-voor-het-kind-karakter heeft, dan is het voor ons helemaal
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geslaagd. Daarom hebben we ons aangemeld voor De Jantje Beton Loterij. Het is heel
simpel: in de periode van 25 mei t/m 8 juni zullen we onze kinderen (uiteraard via de
ouders) vragen om loten te verkopen onder familie, kennissen en buren. Het kopen van
loten gaat via machtiging dus de kinderen lopen niet met geld rond. Van elk verkocht lot
à €3,- ontvangen wij de helft om te besteden aan de speeltuin. De andere helft wordt door
Jantje Beton gebruikt om projecten te financieren die (buiten)speelmogelijkheden voor elk
kind mogelijk maken. Want (buiten)spelen is een recht voor ieder kind!
Meer informatie over de loterij (en over de te winnen prijzen, ook niet onbelangrijk ) vind
je op de site van Jantje Beton: http://www.jantjebeton.nl/

Lidmaatschapscontributie
We zijn zeer, zeer verheugd om te kunnen melden dat reeds 42 leden hun contributie
hebben voldaan! Daarbij verwelkomen we drie nieuwe gezinsleden, de gezinnen van
Jhanairo, Svenn en Anouk en Kim. Ontzettend bedankt voor de support en heel veel plezier
in de speeltuin!
Helaas zijn we ook nog in afwachting van óf de contributiebetaling óf de
lidmaatschapsopzegging van een twintigtal leden. Uiteraard hopen we dat we de
contributie alsnog tegemoet kunnen zien, maar mocht je om welke reden dan ook
besluiten af te zien van het lidmaatschap, dan zouden we het zeer op prijs stellen als je dit
ons mailt. Een mailtje sturen vanaf jouw bij ons bekende e-mailadres met als onderwerp
“opzegging lidmaatschap” is voldoende. Medio maart zullen we nog eenmalig een
herinnering per e-mail versturen, eind maart vervallen de lidmaatschappen waarvan de
contributie niet is betaald.
Tot in de speeltuin!
Hartelijke groet,
Bestuur vereniging Speeltuin de Bras
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