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Aanvraag prestatiesubsidie 
Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2017 aangevraagd bij Gemeente 

Delft. De persoonlijke gegevens van de penningmeester zijn om privacy-redenen 

vervaagd, omdat we het jaarplan op onze site publiceren en het daarmee voor 

iedereen toegankelijk is. 
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Beleidsplan 2017 

Voorzetting beleid 2016 

“Stilstand is achteruitgang.” 

Het wordt weleens gezegd en geschreven. Maar waarom is stilstand eigenlijk 

achteruitgang? Stilstand kan je ook uitleggen als “tevreden zijn”. Een pas op de plaats 

en genieten van al hetgeen je hebt bereikt. Effe niet meer hollen, rennen, vliegen, 

jagen, maar achteroverleunen en je laten meevoeren door de stroming, waaraan je de 

afgelopen jaren keihard aan hebt gewerkt om die de kant die je op wilde, te laten 

voeren. 

Go easy, go with the flow. 

Bovenstaande vat ongeveer ons beleidsplan 2017 samen. Speeltuin de Bras gaat het 

in 2017 rustig aan doen. Uiteraard continueren we onze successen van 2016 en 

voorgaande jaren, zoals de maandactiviteiten, zondagopening en zaterdagverhuur, 

maar zaken als fondsenwerving en grootse feesten … die laten we een jaartje op de 

plank liggen. Zodat we kunnen opladen en in 2018 weer volop energie hebben om 

nieuwe ideeën en gedachten te kunnen verkennen/uitvoeren. 

Kortom, 2017 zal voor Speeltuin de Bras geen jaar worden van nieuwe doelstellingen. 

Het wordt een jaar van vruchten plukken. Met mens en macht is er vanaf 2013 vanuit 

een daadkrachtig bestuur een solide beleid neergezet en uitgevoerd en het mag 

gezegd worden… dat is aardig gelukt! Vereniging Speeltuin de Bras is in alle opzichten 

keigezond. 

We gaan in 2017 dus geen gekke dingen doen. Maar we hebben wel een aantal 

aandachtspuntjes voor 2017. Hieronder hebben we ze opgesomd. 

Stabiliteit 

De afgelopen paar jaar was voor het bestuur een achtbaan. We rolden van het ene in 

het andere, we kregen met zaken te maken die wereldvreemd voor ons waren en die 

we onder de knie moesten krijgen, maar we bleven er vol gaan voor en we boekten 

succes na succes. Halfdronken van ons succes zaten we in een achtbaan die steeds 
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harder en harder ging, totdat net dat ene gebeurde dat beter niet in een achtbaan 

kan gebeuren: we vlogen uit de bocht. Dan kan je twee dingen doen: of besluiten niet 

meer met elkaar in het karretje te durven zitten of durven te besluiten om gezamenlijk 

verder gaan, maar dan wel als stabiele combinatie. De laatste optie is het geworden, 

nadat bleek dat de eerste optie eigenlijk geen optie was. 

Bovenstaande is een metaforische beschrijving van wat er in 2016 aan de hand was: 

een bestuurscrisis. Het bestuur heeft gedurende de crisis er alles aan gedaan om de 

leden er niet mee lastig te vallen. 

Uiteindelijk is de crisis bezworen en zal het bestuur de wijze les die geleerd is, 

meenemen in het beleid van 2017 en volgende jaren: stabiliteit heeft de langste adem. 

Activiteiten 

Onze maandelijkse activiteit op de woensdagmiddag wordt nog steeds gretig 

bezocht, dus ook in 2017 zullen we met de kinderen weer volop gaan knutselen met 

Pasen, Moederdag, Vaderdag, noem maar op. 

Een paar keer per jaar zullen we een activiteit organiseren, waarbij knutselen niet de 

hoofdtoon voert, maar meer het gezellig samenzijn, al dan niet met ouders. 

Zomerbuffet, Zomerafsluitdag en Kerstdiner zijn hiervan enkele voorbeelden uit het 

verleden. En op 31 oktober 2017 zullen we weer de deuren in de Indische buurt 

langsgaan om de bewoners één simpele keuze te geven: je snoep of je leven! 

Halloween staat absoluut en resoluut op de activiteitenagenda van 2017, zoals ook 

dit jaar en voorgaande jaren. 

Ook de zondagopening rekenen we tot ons activiteitenprogramma. Met louter 

vrijwilligers als toezichthouder zullen we ook in 2017 zo veel als mogelijk zondagen 

de speeltuin openstellen, in de periode april t/m september. 

Communicatie 

Waar we in 2017 nog meer op willen gaan inzetten dan we tot nu toe al hebben 

gedaan, is het gebruik van (social) media. Onze Facebook-pagina, de nieuwsbrieven, 

onze site en misschien wel zelfs een Instagram-pagina (oké, toch iets nieuws )… we 

willen leden en bezoekers nog vaker met beeld en tekst bereiken en overtuigen om 
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de speeltuin met hun kinderen te bezoeken. Voor een dagje spelen of voor een van 

onze maandelijkse activiteiten.  

EHBO 

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Onze toezichthouder op de weekdagen is 

daarom vanuit haar functie EHBO-geschoold. Maar dat geldt niet per se voor de 

vrijwilligers die op de zondagen in het lente- en zomerseizoen worden ingezet als 

toezichthouder. Ook voor 2017 hebben we daarom in ons beleidsplan opgenomen 

dat zij EHBO-geschoold zijn/worden en we daarmee de veiligheid van de bezoekende 

kinderen waarborgen. De kosten om dit realiseren dekken we vanuit onze 

bestemmingsreserve.  

Vrijwilligers 

Het was een dingetje, het is een dingetje en het blijft een dingetje: vrijwilligers. Een 

vereniging valt of staat met de bereidwilligheid en de inzet van vrijwilligers. En laat 

dat nou precies de “edelsteen” van een vereniging zijn: schaars en moeilijk om aan te 

komen, maar als je ze hebt, dan heb je iets moois. 

Wederom is het ons in 2016 gelukt om veel hulp van vrijwilligers te krijgen. Voor het 

reguliere (groen)onderhoud, voor het Lustrumfeest (meer dan 10!), voor de 

zondagopening (heel veel kuddo’s, Ditte, jij verdient hier alle eer voor!) en voor nog 

veel meer. Alle vrijwilligers gaven een vinger en wij namen een hele hand. We moesten 

wel, want zonder hun hadden we het niet gered. 

In 2017 zullen we ook handen moeten nemen, om dezelfde reden: we hebben de hulp 

van vrijwilligers keihard nodig! Vele vingers maken licht werk en vele handen hoeven 

minder last te dragen. Dus is en blijft de werving van vrijwilligers hoog op de agenda 

van 2017 voor het bestuur staan.  
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Begroting 2017 

Exploitatie 

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2017. 

Baten bedrag toelichting 

Contributie € 1.050,00 Ledenaantal van 70 handhaven 

Winst buffet € 800,00 Voordeliger inkopen t.o.v. 2016 

Zaterdagverhuur € 1.040,00 16 zaterdagen à € 65,- 

Rente spaarrekening € 50,00 Rekening houdend met het lage rentepercentage 

Saldo € 2.940,00   

      

Lasten bedrag toelichting 

Organisatie € 500,00 NUSO en verzekeringen 

Huisvesting € 1.650,00 Belastingen en nutsvoorziening 

Activiteiten € 250,00 Activiteiten (EUR 50,-) & Halloween (EUR 200,-)  

Eigen vermogen € 540,00 Sluitpost 

Saldo € 2.940,00   

Vervanging en onderhoud 

Hieronder de begroting voor de vervanging en het onderhoud van de speeltoestellen 

in 2017 conform het onderhoudsprogramma. Het totaalbedrag is opgevoerd in de 

prestatiesubsidieaanvraag. 

omschrijving bedrag toelichting 

Onderhoudsprogramma 2017 € 8.375,00 zie het onderhoudsprogramma 

Bestemmingsreserve € 4.125,00 zie hieronder 

Totaal prestatiesubsidie € 12.500,00   
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Bestemmingsreserve 

De prestatiesubsidieregeling biedt ruimte om te sparen voor toekomstige grote 

uitgaven (in ons geval voor de vervanging van de klimtoren in 2023). Hiertoe nemen 

we een post “bestemmingsreserve” op in onze aanvraag. Met de begroting van 2017 

erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2017 naar verwachting 

als volgt: 

Bestemmingsreserve bedrag 

Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2016 € 6.500,00 

Bestemmingsreserve 2017 € 4.125,00 

Totaal bestemmingsreserve € 10.625,00 

Ervan uitgaande dat de komende jaren de prestatiesubsidieregeling qua voorwaarden 

gelijk blijft, geeft onderstaande tabel een vijfjarenprognose van de opbouw van de 

bestemmingsreserve: 

jaar bestemmingsreserve cumulatief  

2017 € 10.625,00 

2018 € 10.625,00 

2019 € 14.575,00 

2020 € 25.225,00 

2021 € 36.900,00 
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Onderhoudsprogramma 
Het onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar inclusief geschatte kosten ziet 

er als hieronder uit. De kosten, geïndexeerd naar het prijspeil van het vervangingsjaar, 

zijn inclusief plaatsing/montage van de toestellen en inclusief btw. 

Het programma is gebaseerd op het levensduuroverzicht van de speeltoestellen en 

materialen. 

jaar onderhoudsprogramma geschatte kosten 

2017  Duikelrek vervangen 

 Valzand klimtoren verversen (20m3) 

 Veerelement “schildpad” vervangen 

 Banken (4x) vervangen 

 Grasmaaier vervangen 

 Onderhoud algemeen 

€ 1.500,-  

 € 625.- 

 € 1.925.- 

 € 1.550,- 

 € 2.000.- 

€ 775,- 

€ 8.375,- 

2018  Kinderhuisje met glijbaan 

 Bandenschommel 

 Onderhoud algemeen 

€ 8.000,- 

€ 3.725,- 

€ 775,- 

€ 12.500,- 

2019  Zandbakzand verversen (7m3) 

 Duo schommel groot vervangen 

 Peuterschommel vervangen 

 Onderhoud algemeen 

€ 250,- 

€ 3.025,- 

€ 4.475,- 

€ 800,- 

€ 8.550,- 

2020  Kantenmaaier 

 Bladblazer 

 Hogedrukreiniger 

 Onderhoud algemeen 

€ 400,- 

€ 400,- 

€ 250,- 

€ 800,- 

€ 1.850,- 

2021  Onderhoud algemeen € 825,- 

€ 825,- 
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Levensduuroverzicht 
Het levensduuroverzicht van de speeltoestellen en materialen is in de tabel hieronder 

opgenomen. Het overzicht geeft per toestel/materiaal de aanschafdatum, minimale 

levensduur en een inschatting van het jaar van vervanging en de verwachte 

vervangingskosten weer. De vervangingskosten zijn geïndexeerd naar het prijspeil van 

het jaar van vervanging en gaan uit van een 1-op-1-vervanging. 

toestel/materiaal jaar aanschaf levensduur vervangingsjaar vervangingskosten 

Duikelrek 1996 12 2017  € 1.500  

Valzand 20m3 2013 5 2017  € 625  

Veerelement “schildpad” 1997 12 2017  € 1.925  

Banken 4x onbekend 10 2017  € 1.550  

Grasmaaier 2013 7 2017  € 2.000  

Kinderhuisje met glijbaan 1999 12 2018  € 8.000  

Bandenschommel 2002 12 2018  € 3.725  

Zandbakzand 7m3 2016 3 2019  € 250  

Duo schommel groot 1998 12 2019  € 3.025  

Peuterschommel 1999 12 2019  € 4.475  

Kantenmaaier 2015 5 2020  € 400  

Bladblazer 2015 5 2020  € 400  

Hogedrukreiniger 2015 5 2020  € 250  

Veerelement “olifant” 2010 12 2022  € 3.250  

Klim/-glijtoren 2009 12 2023  € 70.200  

Evenwichtsbaan 2008 12 2024  € 2.850  

Loopton 2002 15 2024  € 3.700  

Multi-pondo (stawip) 1996 18 2024  € 7.275  

Afvalbak 3x onbekend 18 2025  € 1.725  

Wip 2013 12 2025  € 2.150  

Ondergrond rubberen tegels 53m2 2016 10 2026  € 6.050  

Zandbak 1996 30 2026  € 3.925  

Speelhuisje 2014 12 2026  € 5.150  

Kruiswaag 2016 12 2028  € 9.850  

Kabelbaan 2013 15 2028  € 14.400  

Draaimolen 2014 18 2028  € 5.950  
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Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de notities van de toezichthouder en 

inspectierapporten van de gemeente van afgelopen jaren. Aan de toegekende 

levensduur van een toestel ligt de volgende inschatting van de levensduur van de 

materiaalsoorten/ onderdelen, afgegeven door de gemeente-inspectie, ten 

grondslag: 

 

materiaalsoort/onderdeel levensduur 

Metaal 18 jaar 

Scharnieren 15 jaar 

Hout 12 jaar 

Kunststof 14 jaar 

Rubberen tegels 10 jaar 
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