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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: 3 maart 2016 

Tijd: 19:45 – 21:30 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

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

Afwezig met kennisgeving: - 

 

VERSLAG 

1. Opening 

Juan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 

3. Actielijst 

De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 

 16.01.04 - consumptiebonnen 

 16.01.06 - poster infobord 

 16.01.07 - opschonen administratie 

De rest van de acties staan nog open. 

4. Rommelmarkt 

Aanmeldingen voor de rommelmarkt lopen goed, beter dan verwacht. Er zijn al 7 hele kramen verhuurd, 

nog 3 hele kramen over. Eerste week van april beginnen met wekelijks de krant te benaderen om de 

rommelmarkt te promoten (actie Juan). Twee weken van te voren flyers ophangen bij de slager (actie 

Juan) en Bernadette Mariaschool (actie Linda). 

 

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. Feest 20-jarig-jubileum vereniging 

Het feest is geheel gratis voor de bezoekers, inclusief alle spellen en horecafaciliteiten. 

Definitieve datum: 

 zaterdag 4 juni 

 12:00 - 17:00 

De volgende acties zijn besproken en toegewezen: 

 Actie Margo/Juan: verzorgen catering 

 Actie Nicole/Linda: regelen (huren) van spellen en andere materialen 

 Actie Juan: het laten maken van een “professionele” flyer 

 Actie Juan: regelen van vrijwilligers bij Rik Gijsbers van ROC Mondriaan 

 Actie Juan: promotie via de krant 

6. Jantje Beton 

We organiseren een “Jantje Beton”-loopavond, waarbij we met zoveel mogelijk kinderen en ouders de 

wijk zullen belopen. Datum: 

 woensdag 25 mei 

 vanaf 18:00 

Promotie hiervoor doen we mondeling in de speeltuin (actie Margo) en via de nieuwsbrief (actie Juan). 

7. Stand van zaken 

 Uitvoering onderhoudsprogramma 

De acties 16.01.12 (Valondergrond voor onder de schommels en vervangend speeltoestel voor 

Kruiswaag bestellen) en 16.01.13 (Zandbakzand bestellen) staan nog open. De volgende actie is erbij 

gekomen: 

Actie Juan/Frans: bedrijf zoeken voor verwijderen Kruiswaag 

 Zaterdagverhuur 

De zaterdagverhuur loopt goed, maar nog niet hard. Komt overeen met vorig jaar, ook toen was in 

maart wat lauw en trok het aan in april. 

Nagekomen 12 maart: op uitdrukkelijk verzoek van Juan komt de verhuurorganisatie volledig bij Linda 

te liggen. De aanvragen die Margo binnenkrijgt buiten de site om verwijst ze door naar Linda. 

 Ledenstand 

Ten tijde van de vergadering hebben 44 leden de contributie voor 2016 betaald, 24 leden hebben nog 

niet betaald. Het merendeel van deze 24 zijn zaterdaghuurders, waarvan we ook niet verwachten dat 

ze zullen betalen. Er wordt medio maart nog eenmaal een herinnering (brief) verstuurd aan degenen 

waarvan we verwachten dat ze hun lidmaatschap zullen voortzetten. Eind maart wordt het 

ledenbestand definitief opgeschoond. 

Nagekomen: brief zal 18 maart worden verstuurd (actie Juan). 

 Jaarverslag 

In wording (actie Juan). 

 Radiatoren, lamineervellen, stukje Nicole 

Afgehandeld. 
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8. WVTTK/ Rondvraag 

Verder zijn er geen bespreekpunten. 

9. Sluiting  

Juan dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

VOLGENDE VERGADERING 

DONDERDAG 14 APRIL 

19:30 
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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 3/3: afgehandeld Linda 

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

16.01.06 07-01-2016 Poster voor infobord maken 3/3: afgehandeld Juan 

16.01.07 07-01-2016 Opschonen papieren administratie 3/3: afgehandeld 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 

16.02.01 03-03-2016 Wekelijks promotie rommelmarkt insturen naar de krant, vanaf 27 maart.  Juan 

16.02.02 03-03-2016 Flyer rommelmarkt bij de slager ophangen (als het mag), 8 april.  Juan 

16.02.03 03-03-2016 Flyer rommelmarkt op BMS ophangen, 11 april.  Linda 

16.02.04 03-03-2016 Verzorgen catering jubileumfeest. In mei afspraken hierover maken.  Margo/Juan 

16.02.05 03-03-2016 Verzorgen spelletjes en andere materialen voor jubileumfeest. 14 april een 

samenstelling/begroting in bestuursvergadering presenteren. 

 Nicole/Linda 
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nummer datum actie status actiehouder 

16.02.06 03-03-2016 Het laten maken van een professionele flyer voor het jubileumfeest. 1 mei gereed.  Juan 

16.02.07 03-03-2016 Het regelen van vrijwilligers voor het jubileumfeest via Rik Gijsbers van ROC 

Mondriaan. 1 mei gereed. 

 Juan 

16.02.08 03-03-2016 Promotie van het jubileumfeest in de krant. Vanaf 8 mei.  Juan 

16.02.09 03-03-2016 Vrijwilligers voor Jantje Beton organiseren, vanaf begin mei. Margo mondeling, Juan 

nieuwsbrief. 

 Juan/Margo 

16.02.10 03-03-2016 Bedrijf zoeken voor het verwijderen van de Kruiswaag.  Juan/Frans 

16.02.11 03-03-2016 Herinneringsbrief contributie versturen. 18 maart.  Juan 

16.02.12 03-03-2016 Opstellen jaarverslag. 9 april gereed.   

 


