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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: 11 mei 2016 

Tijd: 19:30 – 21:00 

Locatie: Beheerdershok speeltuin 

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

Afwezig met kennisgeving: - 

 

VERSLAG 

1. Opening 

Nicole opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 

3. Actielijst 

De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 

 16.01.02 - Ballonnen vouwen/schminken op lustrumfeest 

 16.01.08 - Uitruimen container 

 16.01.11 - Bonnen kinderpretpakket met like&share-actie op Facebook 

 16.01.12 - Rubbertegels en Kruiswaag bestellen 

 16.01.13 - Zandbakzand bestellen 

 16.02.01 - Promotie rommelmarkt naar de krant. 

 16.02.02 - Flyer rommelmarkt bij de slager ophangen. 

 16.02.03 - Flyer rommelmarkt op BMS ophangen. 

 16.02.04 - Verzorgen catering jubileumfeest. 

 16.02.05 - Verzorgen spelletjes en andere materialen voor jubileumfeest. 

 16.02.06 - Het maken van een professionele flyer voor het jubileumfeest 

 16.02.08 - Promotie van het jubileumfeest in de krant. 

 16.02.10 - Bedrijf zoeken voor het verwijderen van de Kruiswaag. 

 16.02.11 - Herinneringsbrief contributie versturen. 

 16.02.12 - Opstellen jaarverslag. 

De rest van de acties staan nog open. 

 

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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4. Bespreekpunten 

a. Lustrumfeest 

 Margo heeft twee vrijwilligers gevonden om te helpen voor het feest.  

 Juan heeft een stukje voor de krant geschreven en verzonden naar zowel de Delftse Post als 

de Delft op Zondag. De verwachting is dat het na Pinksteren in de krant geplaatst wordt.  

 Flyers worden in de wijk gelopen door drie koppels (Margo/Anja, Nicole/Frans, Linda/Juan). 

Nagekomen 16/5: de flyers zijn inmiddels zijn gelopen. Tevens is er een stapeltje bij slager Kooij, 

kapper John en Casa achtergelaten. 

 Voor de catering is er een budget van EUR 500,- om te besteden. Als hapjes wordt er kaas, 

worst e.d. uitgedeeld.  

 Voor de drankjes is gekozen voor blikjes, aangezien we dat makkelijker kunnen behouden 

voor het buffet na het feest. 

 Er worden stempelkaarten (150 stuks) gemaakt voor de kinderen, voor een suikerspin, bakje 

popcorn, snoepzakje en ijs/chips (keuze ijsje/chips is afhankelijk van de weersverwachting). 

Dik papier is aanwezig in de speeltuin. Juan zorgt voor het printen van de stempelkaarten. 

Actie Juan: Stempelkaarten maken en in oplage van 150 uitprinten. 

 Margo schat de inkoophoeveelheid van de catering in en neemt het af bij Rust Food. 

Actie Margo: Inkoop catering bij Rust Food. 

 Linda/Juan zorgen voor de ballonenhaag. 

Actie Juan: Ballonnenhaag maken. 

 Linda vraagt sponsoring bij Funny’s en Brehm voor ballonnen en slingers. 

Nagekomen 16/5: door omstandigheden is de actie komen te vervallen. 

 Er wordt zondag 29 mei om 9:00 uur verzameld door bestuur en vrijwilligers om alles op te 

bouwen en klaar te zetten voor het feest. Er wordt een klein plattegrondje gemaakt als 

overzicht van waar wat komt te staan. 

b. Krant 

Juan heeft stukjes over het Lustrumfeest en de gift van Bengelbeurs ingediend als kopij bij de 

Delftse Post en de Delft op Zondag. 

c. Jantje Beton 

Woensdagavond 25 mei om 18:30 lopen we met groepjes van kinderen de loten van Jantje 

Beton. Promotie hiervoor doen we mondeling (Margo in de speeltuin), Linda meldt het op 

Facebook. 

Actie Margo: Mondelinge promotie in de speeltuin voor Jantje Beton. 

Actie Juan: Promotie op Facebook voor Jantje Beton. 

d. Jaarverslag 

Jaarverslag is in concept gereed, op het verslag van de kascommissie na. Linda controleert het 

jaarverslag, Nicole geeft het vrij. 
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e. Algemene ledenvergadering/kascommissie 

 De kascommissie wordt dit jaar gevormd door de leden Tom Hartjesveld en Esther de Kok. Na 

hun goedkeuring van de jaarrekening zullen zij de algemene ledenvergadering adviseren 

Juan te dechargeren van zijn financieel beleid 2015. Juan bereidt de stukken voor om te 

overhandigen aan de kascommissie. 

 De algemene ledenvergadering zal op 29 juni plaatsvinden. 

f. Mededeling Juan 

Juan zal zich in de algemene ledenvergadering niet meer herkiesbaar stellen als bestuurslid. Hij 

zal zijn taken overdragen aan een komend nieuw bestuurslid. 

5. WVTTK/ Rondvraag 

Verder zijn er geen bespreekpunten. 

6. Sluiting  

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

nummer datum actie status actiehouder 

16.01.05 07-01-2016 Lijst met richtlijnen voor zondagvrijwilligers opstellen.  Margo 

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

16.02.01 03-03-2016 Wekelijks promotie rommelmarkt insturen naar de krant, vanaf 27 maart. 11/5: afgehandeld Juan 

16.02.02 03-03-2016 Flyer rommelmarkt bij de slager ophangen (als het mag), 8 april. 11/5: afgehandeld Juan 

16.02.03 03-03-2016 Flyer rommelmarkt op BMS ophangen, 11 april. 11/5: afgehandeld Linda 

16.02.04 03-03-2016 Verzorgen catering jubileumfeest. In mei afspraken hierover maken. 11/5: afgehandeld Margo/Juan 

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

samenstelling/begroting in bestuursvergadering presenteren. 

11/5: afgehandeld Nicole/Linda 

16.02.06 03-03-2016 Het laten maken van een professionele flyer voor het jubileumfeest. 1 mei gereed. 11/5: afgehandeld Juan 

16.02.07 03-03-2016 Het regelen van vrijwilligers voor het jubileumfeest via Rik Gijsbers van ROC Mondriaan. 1 

mei gereed. 

11/5: er wordt nog eenmaal getracht contact te krijgen met Rik. 

 Juan 

16.02.08 03-03-2016 Promotie van het jubileumfeest in de krant. Vanaf 8 mei. 11/5: afgehandeld Juan 

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

nieuwsbrief. 

11/5: afgehandeld, 

actie verhuist naar 

16.03.04 en 

16.03.05 

Juan/Margo 

16.02.10 03-03-2016 Bedrijf zoeken voor het verwijderen van de Kruiswaag. 11/5: afgehandeld Juan/Frans 

16.02.11 03-03-2016 Herinneringsbrief contributie versturen. 18 maart. 11/5: afgehandeld Juan 

16.02.12 03-03-2016 Opstellen jaarverslag. 9 april gereed. 11/5: afgehandeld Juan 
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nummer datum actie status actiehouder 

16.03.01 11-05-2016 Stempelkaarten voor consumpties voor de kinderen op het Lustrumfeest maken en in 

oplage van 150 uitprinten. 

 Juan 

16.03.02 11-05-2016 Inkoop catering Lustrumfeest bij Rust Food.  Margo 

16.03.03 11-05-2016 Ballonnenhaag Lustrumfeest maken.  Juan 

16.03.04 11-05-2016 Mondelinge promotie in de speeltuin voor Jantje Beton.  Margo 

16.03.05 11-05-2016 Promotie op Facebook voor Jantje Beton.  Juan 

 


