JAARVERSLAG SECRETARIS 2013

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 2013
Januari
We hebben gelukkig geen vuurwerkschade van de afgelopen jaarwisseling opgelopen.
januari, aan Stichting KIO gevraagd of ze willen meedenken welke speeltoestellen ze in de
Ganzestraat speeltuin willen hebben, Mary Korten wil dat wel.
10 januari, het College van Burgemeester en Wethouders gaan akkoord 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.
Dit dient verdeeld te worden onder alle speeltuinverenigingen van de gemeente Borsele.
De nieuwe speeltuinnota bevindt zich inmiddels in een afrondende fase.
17 januari, aanbod van de speeltuinvereniging uit Ovezande om speeltoestellen van hen over
te nemen, zij hebben te veel speeltoestellen en wij hebben er te weinig. Ze hebben in de
aanbieding:
-een glijbaan
-2 bokspring elementen

-wipdino en wippaard
-speelhuisje.
Deze speeltoestellen kunnen we zo van hun krijgen op voorwaarde dat we ze zelf eruit spitten
en de speeltuin daarna natuurlijk netjes achterlaten.
Februari
4 februari, het college heeft ingestemd met de Uitvoeringsregels Basistoestellen
speeltuinverenigingen 2013 t/m 2015.
12 februari, het college heeft ook ingestemd met de speeltuinnota 'Spelenderwijs'! De nota zal
op 7 maart aanstaande ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Maart
1 maart, ter gelegenheid van de aankomende troonswisseling startte het Oranje Fonds een
bijzondere zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. De Kroonappels zijn de mooiste
sociale initiatieven van ons land. Onze speeltuinvereniging is hiervoor aangemeld. De
winnaars krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel, €50.000,= en een bronzen beeldje,
uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin.
7 maart, de gemeenteraad heeft ingestemd met de speeltuinnota ‘Spelenderwijs’.
20 maart, we zijn niet door naar de volgende ronde voor De Kroonappels. Er is in onze
gemeente vaker gestemd op een ander initiatief.
April
2 april, in maart hebben we een donatieverzoek gedaan bij Dow Benelux B.V., ons project is
helaas niet uitgekozen.
4 april, de gesprekken met betrekking tot de beweegtuin voor senioren bevinden zich
momenteel in de oriënterende fase. Hierbij zijn tot nu toe diverse partijen betrokken,
waaronder KIO, fysiotherapeuten, SVRZ en diverse afdelingen van de gemeente Borsele
(waaronder Woonomgeving en Samenleving). Iedereen is enthousiast. De volgende fase is het
zoeken naar financiële middelen. Pas als dat rond is, kunnen er daadwerkelijk toestellen
besteld worden. Hierbij zal de speeltuinvereniging ook betrokken worden.
10 april, gezamenlijk speeltuinoverleg voor alle speeltuinverenigingen van de gemeente
Borsele in Dorpshuis Het Trefpunt te Ovezande om 18.45 uur, Helma en Rachèl gaan hier
naartoe.
14 april, , 1e nieuwsbrief van 2013 uitgegeven.
17 april, eerste kwartaalinspectie 2013 van alle speeltoestellen in Heinkenszand door de
gemeente Borsele.

18 april, overleg met de gemeente Borsele hoe speeltuinvereniging betrokken kan worden bij
de beweegtuin voor ouderen.
23 april, Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp van 21 t/m 27 april 2013 heeft € @ opgebracht,
hiervan is 20% (€ @) voor de speeltuinvereniging.
24 april, openingsfeest in de speeltuin aan de Ganzestraat om de start te maken voor het
nieuwe speelseizoen 2013.
26 april, volgens Lenie van de gemeente Borsele hebben we 47 basistoestellen en 6
sporttoestellen, dit zijn 2 tafeltennistafels, 1 basket, 1 pannaveld en 2 goals.
Mei
Contributie geïnd.
Juni
4 juni, plan van aanpak/stappenplan gepresenteerd voor het realiseren van de beweegtuin bij
De Fonteyne met het tijdpad voor het te volgen proces.
5 juni, oproep voor eventuele ideeën/suggesties voor het aanpassen van de informele
speelruimte voor 1 juli bij de gemeente Borsele aan te dragen. Na die tijd zal de gemeente
Borsele de ideeën en suggesties bekijken en de (on)mogelijkheden bespreken met de
betreffende verenigingen.
Juli
1 juli, Gert Koster van Nijha komt bij Helma langs om te laten zien wat voor producten zij
hebben en welke materialen er worden gebruikt, of ze iets kunnen betekenen voor de
inrichting van de Ganzestraat speeltuin.
16 juli, tweede kwartaalinspectie 2013 van alle speeltoestellen in Heinkenszand door de
gemeente Borsele. Het valt op dat er toch wel een aantal (kleine) reparaties nodig zijn, vooral
in de speeltuin in de Roofvogelbuurt.
Augustus
13 augustus, projectplan aanpassen en begroting maken voor de speeltuin aan de Ganzestraat
in samenwerking met de beweegtuin voor ouderen.
September
4 september, gezamenlijk speeltuinoverleg in Dorpshuis Ons Dorpsleven te ‘s-Gravenpolder
voor alle speeltuinen uit de gemeente Borsele. Wij zijn hier niet bij aanwezig geweest, maar
hebben hiervan wel een verslag ontvangen.
17 september, Harry heeft tijdens de inspectie een aantal gevaarlijke situaties geconstateerd.
In de Roofvogelstraat is de bovenbalk van de peuterschommel erg slecht.

Van de grote schommel is de achterste staander dusdanig slecht dat hij het schommeltje eraf
heeft gehaald.
Van de wip heeft hij het zadel afgehaald omdat dit kapot was.
Via de app buitenbeter kregen wij een melding dat de rand van het peuterglijbaantje in de
Steenloperstraat veel splinters heeft.
Dit behoeft wel gelijk aandacht.
Je kunt Harry altijd bellen, zodat je samen met Harry door de speeltuinen kunt lopen, zodat je
kunt ervaren hoe Harry zaken bekijkt en eventueel oplost.
Oktober
17 oktober, projectplan is aangepast, concept brieven zijn gemaakt voor het aanvragen van
subsidie en begrotingen zijn gemaakt voor het realiseren van de beweegtuin.
17 oktober, derde kwartaalinspectie 2013 van alle speeltoestellen in Heinkenszand door de
gemeente Borsele. Vooral de speeltuin in de Roofvogelbuurt heeft wel wat aandacht nodig.
25 oktober, Max Jongsma uit de Ganzestraat heeft zijn rechter hand open gehaald aan de
kabelbaan na een val van de kabelbaan samen met zijn kleinzoon. Dit kwam volgens hem
door zichtbaar schroefdraad. Dit is zo gemonteerd tijdens plaatsing. Kompan (Mark Kempen)
heeft bij dhr. Jongsma een bos bloemen laten bezorgen en een tegoedbon om dit nogmaals te
doen. Theo heeft dit zo goed mogelijk proberen op te lossen, dit was eerst niet naar dhr.
Jongsma’s wens, maar uiteindelijk zijn er dopjes overheen geplaatst.
30 oktober, de eerste aanvraag voor subsidie voor de beweegtuin is verstuurd naar de
Rabobank Oosterschelde.
November
25 november, jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen in Heinkenszand door
SpeelTopVeilig.
December
31 december, daar waar mogelijk de liggers van toestellen bedekken onder een zandlaagje ter
voorkoming van vuurwerkschade.

