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Voorwoord van de voorzitter.
Dit is de 2e nieuwsbrief van de vereniging.
We zijn met de vereniging druk bezig met het
voorbereiden van een vrijwilligers informatie
avond om het actieve leden-werk gestalte te
geven. Het is de bedoeling om met de actieve
leden, aangevuld met vrijwilligers, het nodige
onderhoud aan de diverse toestellen uit te
voeren.
Daarnaast zijn we het voorstel aan het
uitwerken zoals wij denken dat de
Ganzestraat speeltuin eruit moet komen te
zien. Dit wordt dan voorgelegd aan de leden,
de aanwonenden en de gemeente. Daarna
komt het grote werk. Het bij elkaar
sprokkelen van de benodigde gelden. We
denken dan al gauw aan een 150.000 Euro.
Maar voor we zover zijn eerst deze informatie
brief.
Wij hebben afscheid moeten nemen van een
van de oprichters in het bestuur, Ronald
Hilberink. Gelukkig heeft een lid zich
aangemeld als nieuw bestuurlid. Zij zal zich
in deze nieuwsbrief voorstellen.
Hallo ik ben Christie Kruys,
Ik woon aan de Arendhof, met onze voordeur
in de speeltuin! Dat is natuurlijk mijn basis
om in de speeltuinvereniging te willen
participeren.
Ik ben 33 woon samen met Hubert en heb 2
kinderen, een dochter van 9, Demi en een
zoontje van 10 maanden, Storm.
Ik werk parttime als secretaresse in de
gezondheidszorg, doe graag sporten, op

terrasjes zitten, uit eten en op vakantie
gaan….dat zijn tevens de redenen waarom
we blijven werken!
Het lijkt me een enorme uitdaging om een
nieuwe speeltuin te gaan realiseren. Ik wil
natuurlijk wel graag zelf alle toestellen uit
proberen…als het mij kan verdragen is het
zeker veilig voor de kinderen is het motto.
Ik hoop ook dat we leuke dingen kunnen
organiseren voor de kinderen en dat we de
speeltuinen in Heinkenszand mooi kunnen
maken en houden, met steun en hulp van een
heleboel leden en actieve leden.
Groet,
Christie

Wettelijk verplichte keuringen.
De afgelopen maand is de gemeente bezig
geweest met alle speeltuinen in de gemeente
Borsele om deze te laten keuren door een
extern bureau. De resultaten zijn binnen en
worden een basis voor ons onderhouds plan.
Braderie wervings actie.
In de algemene vergadering van mei jl. is
besloten om de contributie te verhogen naar
10 Euro per jaar. De speciale braderie actie,
rest van dit jaar + volgend jaar voor €12,50,
heeft in totaal 14 nieuwe leden opgeleverd.
Omdat de overige leden van het bestuur al op
vakantie waren of net bevallen heeft Christie
hier samen met haar Hubert de hele dag
gestaan. Volgend jaar valt de vakantie later en
kunnen wij allen actief zijn op de braderie.
Voor speciale gelegenheden heeft de
gemeente 2 speel/spring kussens gekocht.
Deze kunnen door scholen en speeltuin
verenigingen gebruikt worden om een actie
dag op te luisteren.
De ANBI status.
De vereniging heeft van de belastingdienst de
ANBI status gekregen.
Bij een schenking mag de schenker zijn
bedrag aftrekken van de belasting. Ruwweg
houdt dit dan in dat van de €10,-- contributie
er via de belasting weer 4 terug komen. U
moet dan natuurlijk wel boven de drempel uit
komen.
De actieve leden avond.
Binnenkort kunnen de actieve leden een
uitnodiging verwachten om eens te komen
praten over de invulling van het actieve lid
zijn.
Voorstellen hiervoor worden momenteel
uitgewerkt. De informatie avond zal
gehouden worden op maandag 29 januari. De
klusdag staat voorlopig gepland op zaterdag 4
april.
Informatie over de inhoud van de informatie
avond

zal vroeg in het nieuwe jaar rondgestuurd
worden.
Speeltuin aan de Ganzestraat.
Nadat we hier na de vakantie een derde
voorstel over hebben ontvangen zijn we er
eens voor gaan zitten. Hoe de opzet moet
gaan worden, daar zijn we uit. Dit gaan we
voorleggen aan de drie kandidaat
leveranciers. Ruwweg wordt het linkse deel
ingericht voor de kleintjes, hier komt ook een
lage haag als afscherming naar de rest van de
speeltuin. Het middenstuk, nu nog die kuil,
wordt ingericht met een groot klim/klauter
toestel met daaromheen wippen, schommels,
de ping-pong tafel enz. Tussen het centrale
toestel en de toestellen eromheen moet een
verhard wandelpad komen. Dit kan steen zijn,
maar ook kunstgras of schelpen. Het rechter
stuk krijgt zijn kabel baan terug, er komt een
panna veld en een zit/hang toestel. Alleen bij
de kabel baan komt een start heuvel, de rest
wordt meer gevlakt. Langs de gehele lengte
komt dan een haag met hek werk zoals bij het
linkse deel al gerealiseerd is.
Zodra de definitieve voorstellen gereed zijn
worden deze aan de leden en omwonenden
voorgelegd. Ook de gemeente, als een van de
belangrijkste geldschieters, heeft een stem
over de indeling.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Ook onze speeltuin heeft een link op
www.heinkenszand.info

