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Aanvraag prestatiesubsidie 
Met onderstaand formulier is de prestatiesubsidie 2019 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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Voorwoord 

Was je erbij, op de Summer Bras Party dit jaar? Want dit feest reflecteerde in alle 

opzichten de status van de speeltuin in 2018: één groot succes! 

We hebben het goed gedaan in 2018, zowel qua financiën als activiteiten én 

attractiviteit. En onze speeltuin is tip-top in orde, alles wat vervangen moest worden, 

is vervangen óf wordt binnenkort vervangen. 

Ons financieel- en onderhoudsbeleid is al jarenlang solide en daarom zetten we dit 

simpelweg voort naar 2019. Wat en hoe we het gaan doen, lees je verderop in dit 

jaarplan. 

Lees met name aandachtig het stukje onder het kopje "Vrijwilligers". Want als jij (waar 

dan ook) helpt in 2019, dan schrijf ik in het jaarverslag 2019 opnieuw: 

de status van de speeltuin in 2019: één groot succes! 

Veel leesplezier en tot in de speeltuin! 

Juan Zondervan 

Vereniging Speeltuin de Bras 
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Beleidsplan 2019 

Bestuur 

In 2017 heeft het Dagelijks Bestuur ingezet op wat nu al (bijna) een traditie genoemd 

mag worden: op de derde van de vier geplande bestuursvergaderingen per jaar,  

gehouden in augustus, staat steevast op de agenda: Reflectie bestuur. 

Tijdens de behandeling van dit agendapunt blikt het Dagelijks Bestuur terug op het 

afgelopen jaar en wordt vooruit gekeken naar het volgende jaar. Om antwoord te 

krijgen op de volgende vragen: 

▪ Hoe hebben de individuele leden het afgelopen jaar de samenwerking als Dagelijks 

Bestuur ervaren? 

▪ Hoe kijken de bestuursleden er tegenaan om wederom gezamenlijk een jaarlang 

het Dagelijks Bestuur te vormen? 

De leden van het Dagelijks Bestuur - Margo, Gosia en Juan - zijn eensluidend over hun 

kijk op de samenwerking: het was top, het is top en het blijft top! 

Kortom, met het grootste plezier pakt het Dagelijks Bestuur ook in 2019 de 

bestuurlijke activiteiten op om ervoor te zorgen dat de speeltuin een van de fijnste 

plekken in Delft is en blijft! 

Activiteiten 

De leden en niet-leden kunnen ook in 2019 weer rekenen op de maandelijkse 

(knutsel)activiteit. De seizoenen en feestdagen bieden al sinds jaar en dag inspiratie 

om een superleuke activiteit vorm te geven! Met Moederdag worden alle lieve 

moeders verwend, met Vaderdag is het knutselwerk net zo stoer als de papa's, in de 

herfst wordt zelf gezocht naar het knutselmateriaal en met Halloween... dan is het pas 

echt feest! 

Na het grootse succes van het feest "Summer Bras Party" in 2018 heeft het bestuur 

besloten om een soortgelijk feest om het jaar te organiseren. In 2019 dus nog niet, 

maar wel worden komende jaar de plannen alvast bedacht, vormgegeven en 

gesmeed, zodat in 2020 op een fraaie lentedag de hekken van de speeltuin worden 

opengegooid voor een waanzinnig knalfeest! Werktitel: Summer Bras Party 2.0 😊 
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Vrijwilligers 

Na jaren van sappelen om een karig aantal van vrijwilligers enthousiast te krijgen om 

op allerhande vlakken in de speeltuin een helpende hand te bieden, was in 2017 

opeens de ommekeer: de vrijwilligerspoule was rijkelijk gevuld voor zondagdiensten, 

activiteitenbegeleiding, onderhoudsactiviteiten en al meer. 

In 2018 heeft deze trend zich voortgezet. En voor 2019 zet het bestuur zich in om 

ditzelfde resultaat te halen, met als speerpunt: 

▪ Voldoende vrijwilligers als toezichthouder op de open zondagen in de lente en zomer, 

die allen kinder-EHBO-gecertificeerd zijn, dan wel kinder-EHBO-gecertificeerd zullen 

worden. 

Het bestuur is immens dankbaar voor de hulp van de vrijwilligers! Het bestuur heeft 

daarom in 2017 besloten om jaarlijks een budget "Vrijwilligersattentie" op te nemen 

in de begroting. Vanuit dit budget worden de vrijwilligers op gepaste wijze bedankt 

voor hun inzet. 

Onderhoud 

Veiligheid staat bij ons voorop. Dat hebben we hierboven al gemeld, onze vrijwilligers 

zijn/worden allen EHBO-geschoold. Maar veiligheid begint bij de speeltuin zelf. De 

speeltuin staat vol met toestellen die volgens de Europese normen veilig zijn, mits ze 

juist worden onderhouden en tijdig worden vervangen. 

Om deze reden hebben we een meerjaarlijks onderhoudsprogramma ontwikkeld en 

sturen we daarop. Met de prestatiesubsidie van de gemeente kunnen we dit 

programma realiseren. 

In 2019 worden de peuterschommel en de duo schommel vervangen voor attractieve 

speeltoestellen én wordt het zandbakzand ververst. Maar er wordt nog meer gedaan: 

▪ De klimtoren krijgt een fikse opknapbeurt; 

▪ De kruiswaag wordt gemodificeerd voor makkelijker gebruik; 

▪ De toiletten worden dusdanig gemodificeerd dat ze: 

- prettiger zijn bij gebruik; 

- makkelijker/beter schoon te maken/houden zijn. 
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Begroting 2019 

Exploitatie 

Hieronder de begroting voor de exploitatie van de speeltuin in 2019. 

Baten bedrag toelichting 

Contributie € 750,00 Ledenaantal: 50 

Winst buffet € 900,00 Omzet/winst 2017 + extra inkomsten door prijsverhoging 2019 

Zaterdagverhuur € 1.875,00 22 za, 20% lid (€65,-), 80% niet-lid (€80,-), 50% uur-verlenging (€10,-) 

Saldo € 3.525,00   

      

Lasten bedrag toelichting 

Organisatie € 725,00 NUSO lidmaatschap, verzekeringspremies en webhost 

Huisvesting € 1.800,00 Gemeentebelasting en nutsvoorzieningen 

Activiteiten € 300,00 Jaarlijkse investering in inventaris Halloweenviering 

Vrijwilligers € 300,00 Vrijwilligersattentie 

Eigen vermogen € 400,00 Sluitpost 

Saldo € 3.525,00   

Vervanging en onderhoud 

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

in 2019 conform het onderhoudsprogramma. Het totaalbedrag is opgevoerd in de 

prestatiesubsidieaanvraag. 

omschrijving bedrag toelichting 

Onderhoudsprogramma 2019 (incl. EHBO) € 8.450,00 zie het onderhoudsprogramma 

Bestemmingsreserve € 4.050,00 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 2025). Hiertoe nemen 

we een post “bestemmingsreserve” op in onze aanvraag. Met de begroting van 2019 

erin verwerkt, is onze bestemmingsreserve aan het eind van 2019 naar verwachting 

als volgt: 

Bestemmingsreserve bedrag 

Bestemmingsreserve opgebouwd t/m 2018 € 9.100,00 

Bestemmingsreserve 2019 € 4.050,00 

Totaal bestemmingsreserve € 13.150,00 

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  

2019 € 13.150,00 

2020 € 23.900,00 

2021 € 35.700,00 

2022 € 43.250,00 

2023 € 51.350,00 
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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 

2019 ▪ Zandbakzand verversen (7m3) 

▪ Duo schommel groot vervangen 

▪ Peuterschommel vervangen 

▪ Onderhoud algemeen 

€ 250,- 

€ 3.025,- 

€ 4.475,- 

€ 700,- 

€ 8.450,- 

2020 ▪ Kantenmaaier 

▪ Bladblazer 

▪ Hogedrukreiniger 

▪ Onderhoud algemeen 

€ 400,- 

€ 400,- 

€ 250,- 

€ 700,- 

€ 1.750,- 

2021 ▪ Onderhoud algemeen € 725,- 

€ 725,- 

2022 ▪ Zandbakzand verversen (7m3) 

▪ Valzand verversen (20m3) 

▪ Veerwip "olifant" 

▪ Onderhoud algemeen 

€ 250,- 

€ 700,- 

€ 3.250,- 

€ 725,- 

€ 4.925,- 

2023 ▪ Loopton 

▪ Onderhoud algemeen 

€ 3.650,- 

€ 750,- 

€ 4.400,- 
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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 

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  

Valzand 20m3 2017 5 2022  € 700  

Veerelement “olifant” 2010 12 2022  € 3.250  

Loopton 2002 15 2023  € 3.650  

Grasmaaier 2017 7 2024  € 1.350  

Evenwichtsbaan 2008 12 2024  € 2.850  

Multi-pondo (stawip) 1996 18 2024  € 7.275  

Klim/-glijtoren 2009 12 2025  € 72.325  

Speelhuisje 2014 12 2026  € 5.150  

Ondergrond rubberen tegels 53m2 2016 10 2027  € 6.125  

Banken 4x 2017 10 2027  € 2.475  

Kruiswaag 2016 12 2028  € 9.850  

Kabelbaan 2013 15 2028  € 14.400  

Verenwip "papegaai" 2017 12 2029  € 2.850  

Kinderglijbaan, Kasteel wenteltrap 2018 12 2030  € 10.300  

Vogelnestschommel 2018 12 2030  € 2.900  

Wip 2018 12 2030  € 2.075  

Fietsmolen 2015 16 2031  € 8.025  

Draaimolen 2014 18 2032  € 6.325  

Duikelrek 2017 18 2035  € 2.350  

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 
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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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