JAARVERSLAG SECRETARIS 2012

Oprichting
5 oktober 2007 zijn we officieel opgericht door middel van een akte van oprichting op het
notariskantoor De Vier Notarissen te Goes.
De bestuursleden zijn nu: Diana de Feijter (voorzitter), Edwin Boogaard (penningmeester),
Helma Gunter (secretaris), Theo Smit (algemeen bestuurslid) en Rachèl van ’t Westeinde
(algemeen bestuurslid).
Doelstelling
De speeltuinvereniging heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jeugd
en jongeren door het opzetten, instandhouden en beheren van speelvoorzieningen in
speeltuinen en woonomgeving.
Wat hebben we gedaan in 2012
Januari
1 januari, de vuurwerkschade is beperkt gebleven tot de glijbaan in de speeltuin voor de
allerkleinsten, Over de Dijk en compleet opgeblazen vuilnisbakken in de speeltuin aan de
Ganzestraat. Van deze schades wordt aangifte gedaan bij de politie. De politie kan niet veel
doen. De dader moet zichzelf melden. Vuurwerk opgeruimd in diverse speeltuinen. Veel
opruimwerk was al door de gemeente gedaan.
De huur van ons opslagschuurtje is opgezegd. Fam. Vermue gaat het schuurtje slopen om
bedrijfseconomische redenen.
We moeten dus een oplossing vinden voor ons materiaal wat daar opgeslagen ligt en waar we
herstelwerkzaamheden deden / doen.
7 januari, bij het combinatietoestel Over de Dijk heeft Theo wederom enkele vingerbeknelling
voorkomende dopjes gemonteerd.
Gelukkig waren er nu niet zo heel veel vanaf. In totaal 4 stuks.
8 januari, een drietal jongens uit Heinkenszand wil graag een skatepark in ons dorp, maar zijn
nog op zoek naar een goede locatie.
10 januari, er zit houtrot in de glijbaan in de Steenloperstraat, er dienen delen van deze
glijbaan vervangen te worden.

24 januari, aangemeld voor de Beursvloer Zeeland voor 7 maart 2012, hier kun je in contact
komen met vrijwilligers en ondernemers die misschien iets voor ons kunnen betekenen.
Februari
22 februari, ideeën voor de open dag voor dit jaar zijn een speurtocht van speeltuin naar
speeltuin en een disco in een van onze speeltuinen. Dit idee is afgeketst, omdat het volgens
sommige bestuursleden niets te maken heeft met speeltuinen.
Maart
3 maart, glijbaan in de speeltuin voor de allerkleinsten Over de Dijk, die oudejaarsdag was
vernield, is vervangen.
7 maart, Beursvloer Zeeland afgemeld, niemand van het bestuur is in de gelegenheid om er
naartoe te gaan.
7 maart, eerste kwartaalinspectie 2012 van alle speeltoestellen in Heinkenszand door de
gemeente Borsele.
13 maart, extra gezamenlijk speeltuinoverleg voor alle speeltuinverenigingen van de
gemeente Borsele inzake de stand van zaken speeltuinbeleid gemeente Borsele, in De Stenge
te Heinkenszand om 19.00 uur.
17 maart, het pannaveld is geleverd, dit kan tijdelijk opgeslagen worden bij Peter Tramper
(broer van Helma) te Driewegen.
18 maart, motor wipkip uit speeltuin Ganzestraat meegenomen door Johan om te schilderen.
20 maart, themabijeenkomst beleidsplan van 19.30 uur – 21.30 uur in de Stenge te
Heinkenszand.
24 maart, een start maken voor de aanleg van het pannaveld in de Ganzestraat speeltuin. Op
de plaats waar het pannaveld moet komen, wordt grond uitgegraven, wat verdeeld wordt
over de speeltuin en gelijk wordt ingezaaid met gras. Het uitgegraven gat wordt alvast
gevuld met zand.
28 maart, doeltje in de Waadvogelstraat teruggeplaatst. Het schuurtje van de familie Vermuë
ontruimd.
April
1 april, 1e nieuwsbrief van 2012 uitgegeven.

2 april, leden werven langs de deur in de wijk Over de Dijk en Steun Teun, varkentje wassen.
Kras een varkentje en het bedrag wat eronder staat wordt gedoneerd, hiervoor krijgen de
mensen een velletje met kortingsbonnen, 5 nieuwe leden binnengehaald.
4 april, leden werven langs de deur in de wijk Over de Dijk, 10 nieuwe leden binnengehaald.
14 april, motor wipkip, na schuur- en schilderbeurt, weer teruggeplaatst in de Ganzestraat
speeltuin, tevens in deze speeltuin de hut afgebroken, die vlakbij het kerkhof was gemaakt.
Die zorgde voor veel overlast door de jongens, die daarin speelden.
18 april, gezamenlijk speeltuinoverleg voor alle speeltuinverenigingen van de gemeente
Borsele in Dorpshuis De Zandlooper te Lewedorp om 19.00 uur.
26 april, Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp van 22 t/m 28 april 2012 heeft € 1440,61
opgebracht, hiervan is 20% (€ 288,12) voor de speeltuinvereniging.
Mei
8, 9 en 10 mei, leden werven langs de deur in de wijk Barbestein, 10 nieuwe leden
binnengehaald en een flinke financiële bijdrage door Steun Teun ontvangen.
30 mei, bezoek van Mark Kempen van Kompan tijdens onze maandelijkse
bestuursvergadering.
Juni
2 juni, het zandbed voor het pannaveld in de Ganzestraat speeltuin is gereed gemaakt voor
bestrating. De banden zijn gesteld, het zand is afgereden en afgetrild.
6 juni, de tegels voor het pannaveld liggen erin.
8 juni, tweede kwartaalinspectie 2012 van alle speeltoestellen in Heinkenszand door de
gemeente Borsele.
9 juni, Edwin en Theo hebben palen in de grond gezet om het pannaveld te kunnen
installeren.
13 juni, pannaveld is gereed, de jeugd heeft hem al in gebruik genomen.
25 juni, het doeltje in de Waadvogelstraat speeltuin 7-8 meter verplaatst ivm klachten
achterburen.
26 juni, de gemeenteraad stemt eindelijk in met een subsidiebedrag van € 45.000,00 voor
het speeltuinbeleid. Het bovengenoemde bedrag is beschikbaar gesteld voor vier jaar (2012,
2013, 2014 en 2015).
Een groot deel van het bedrag, € 42.000, is bedoeld voor (extra) subsidie aan de
speeltuinverenigingen. Daarnaast is € 3.000 bedoeld voor de ondergronden.

Juli
9 juli, Theo Smit, onze materiaal coördinator wordt vandaag 50 jaar, hier hebben we als
speeltuinvereniging toch wel even bij stil gestaan en hem in het zonnetje gezet met een fles
heerlijke drank en een spandoek bij hem thuis, voordat hij terug kwam van vakantie.
Augustus
29 augustus, verzoek van de gemeente om bovenbalk van het 10+ toestel in de
Waadvogelstraat speeltuin zo snel mogelijk te verwijderen, deze is rot en levert acuut gevaar
op.
30 augustus, de paal van de schommel in de Roofvogelbuurt speeltuin is voorzien van een
spalk door Theo, zodat die weer even mee kan.
Tevens heeft hij enkele losliggende rubber tegels weer vastgezet met rode pennen.
September
6 september, overleg met de gemeente Borsele in het gemeentehuis te Heinkenszand om de
basistoestellen per kern vast te stellen.
8 september, het kleine glijbaantje (Vossenhol) wat we destijds hebben gekregen van
zwembad Stelleplas is geplaatst in de Steenloperstraat speeltuin.
10 september, 3e kwartaalinspectie 2012 van alle speeltoestellen in Heinkenszand door de
gemeente Borsele.
Oktober
10 oktober, gezamenlijk speeltuinoverleg in de Fonteyne te Heinkenszand voor alle
speeltuinen uit de gemeente Borsele.
16 oktober, voorstel door Joyce Buijze, beleidsmedewerker sport bij de gemeente Borsele, aan
het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd met betrekking tot de verdeling van
de extra middelen. Het voorstel is echter aangehouden. Er moet eerst een presentatie worden
gegeven voor de gemeenteraad.
November
8 november, informatiebijeenkomst gemeenteraad Borsele om de raad te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot het nieuwe speeltuinbeleid. De bedoeling is om de raad
ervan te overtuigen dat een extra bijdrage noodzakelijk is om de basistoestellen in stand te
houden. Conclusie: een hoop politiek gekrakeel of er in de kadernota nu wel of niet rekening
was gehouden met een extra bijdrage van € 45.000,00, alleen het CDA heeft haar
bedenkingen, de meerderheid echter was voor het voorstel om de komende 4 jaar het extra
geld beschikbaar te stellen.
Let wel, men is niet tegen, maar men interpreteert de kadernota iets anders. Politiek dus.
De presentatie van Joyce Buijze werd alom geprezen om haar duidelijkheid.
Direct nadat dit onderwerp in de raad aan de orde is geweest zullen de eerste gelden worden
overgemaakt. Connie Miermans verwacht dat het in januari 2013 behandeld wordt.

Dan gaan die 4 jaar in. Dus het is niet zo dat we dan over 2012 alsnog iets extra krijgen.
Aanwezig waren 's Gravenpolder, Lewedorp en iemand die we niet kennen, mogelijk iemand
van de pers.
Naast Joyce waren ook Huib en Lenie aanwezig.
10 november, het deel met de rotte ligger van het 10+ toestel in de Waadvogelstraat speeltuin
is verwijderd. Zodra de nieuwe palen er zijn, wordt het weer teruggeplaatst, inclusief de
vlonder.
12 november, jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen in Heinkenszand door
SpeelTopVeilig.
20 november, workshop social-media door Maria Cappon, Rachèl en Helma zijn hier naar toe
geweest.
27 november, in de Zwanestraat is een nieuw soort gekleurde houtsnippers (Dekowood)
neergelegd door de gemeente. Tevens hebben zij de dolfijn wipkip wat dieper in de grond
gezet, deze stond te hoog boven het maaiveld.
December
4 december, het college van B&W heeft ingestemd met de verdeling van de extra middelen
voor het speeltuinbeleid. Dit houdt in dat zij akkoord zijn met:
- besteding van de incidentele middelen in 2013 (€ 27.500,-);
- de verdeling van het restant renovatiebudget;
- de verdeling van de extra beschikbaar gestelde middelen voor het speeltuinbeleid.
9 december, de speeltuinvereniging uit Ovezande heeft speeltoestellen voor ons in de
aanbieding, omdat zij te veel speeltoestellen hebben.
Ze hebben in de aanbieding:
- een glijbaan
- 2 bokspring elementen
- wipdino en wippaard
- speelhuisje.
We moeten ze wel zelf uitgraven en daarna de speeltuin natuurlijk netjes achterlaten.
30 december, in de Ganzestraat speeltuin is het bankje van het speelhuisje door de midden.
Daar dit 25 mm dik is en gezien de splinters is dit niet per ongeluk gegaan. De restanten zijn
verwijderd. Binnenkort wordt er een nieuwe plank gemonteerd.
31 december, daar waar mogelijk de liggers van toestellen bedekken onder een zandlaagje ter
voorkoming van vuurwerkschade.

