SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
JAARVERSLAG 2014
1. Leden en belangstelling
De stand van zaken – d.d. 31 december 2014 – was als volgt:
Er zijn 551 gezinnen lid met in totaal 1121 kinderen. (31 december 2013: resp. 476 en 953)
Er zijn 20 algemeen leden
Er zijn 16 donateurs
Er zijn 6 ereleden
Er zijn 9 instellingen (scholen/kinderopvang) lid
575 van de kinderen die lid zijn wonen in de Maredijkbuurt; de belangstelling voor de speeltuin
gaat dus over de wijkgrenzen heen.
347 leden/donateurs/instellingen betalen met een machtiging.
Van 25 van de 603 relaties is geen e-mailadres bekend.
Aan kinderen die de speeltuin bezoeken, maar geen lid zijn, verkoopt de portier losse dagkaarten
voor 50 cent, in 2014 voor een bedrag van € 1950,- .
Het gebouw wordt geregeld verhuurd aan verenigingen en speeltuinleden, vooral voor kinderfeestjes. De frequentie van verhuur wordt soms beperkt om de vrijwilligers en de buurt iets te
ontlasten. Daarom is er bijvoorbeeld in juli en augustus geen verhuur mogelijk.

2. Bestuur
Het bestuur bestaat uit Rien van Vliet (voorzitter), Elly de Reus (penningmeester) en Job de
Kruiff (secretaris). Dennis van Peppen stopt als algemeen bestuurslid. Rien van Vliet wil stoppen
als voorzitter maar er is nog geen opvolger gevonden. Rien is in elk geval bereid voor de duur
van de verbouwing lid te blijven van de projectgroep. Kandidaat-bestuursleden zijn van harte
welkom hun interesse kenbaar te maken.
Het bestuur weet zich structureel gesteund door Daan Bekooy als adviseur, door Joke
Spannenburg voor de ledenadministratie en door Mohammad Sattari als portier.
Het bestuur blijft zich onverminderd hard maken om de huidige opzet van de speeltuin ‘Rondom
de Maredijk’ te laten voortbestaan. Dat wil zeggen dat een portier toezicht op de speeltuin houdt.
Doordeweeks is dat de portier van DZB, in het weekend zijn we afhankelijk van vrijwilligers.
Overigens gaat de portier binnenkort één dag minder werken. Als bestuur zijn we bezig daar een
oplossing voor te vinden zodat de openingstijden van de speeltuin er zo min mogelijk onder
lijden. We blijven ernaar streven dat de speeltuin nooit open is zonder toezicht. Zo blijft de
speeltuin zoveel mogelijk gevrijwaard van vandalisme, ongewenste bezoekers, rommel en
hondenpoep.

3. Onderhoud en vernieuwing speeltuin en gebouw
De plannen voor een grondige verbouwing van het clubgebouw zijn meer en meer concreet.
Helaas hebben we de verbouwing ook telkens weer voor ons uit moeten schuiven. Aanvankelijk
was de hoop dat deze in de laatste maanden van 2014 al zou kunnen plaatsvinden, inmiddels is

het realistisch om te zeggen dat er op zijn vroegst eind mei 2015 iets gaat gebeuren.
In het kort de vorderingen van het afgelopen jaar: vlak voor de zomer van 2014 heeft de
gemeente een projectleider/architect aangesteld, onder wiens leiding de projectgroep – bestaande
uit vertegenwoordigers van de besturen van buurtvereniging en speeltuinvereniging – in de
tweede helft van het jaar de plannen heeft uitgewerkt. Daarbij is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de ideeën van de besturen zelf, de wensen van de vaste huurders (kaartclub,
toneelclub, speel-o-theek) en de plannen van initiatiefnemers vanuit de wijk die zich gemeld
hadden in het kader van de prijsvraag die buurt- en wijkvereniging in voorjaar 2014 hielden.
Dit totale wensenpakket resulteerde in een ambitieus bouwplan, waarvoor het door de gemeente
beschikbaar gestelde budget helaas verre van toereikend is. De eerste maanden van 2015 staan
om die reden in het teken van de fondsenwerving, om hopelijk het benodigde bedrag alsnog bij
elkaar te krijgen. Parallel daaraan zijn overigens wel de bouwtekeningen uitgewerkt en loopt de
vergunningaanvraag bij de gemeente. Ongetwijfeld gaat ook nog een beroep gedaan worden op
de inzet van leden om in de vorm van crowdfunding en/of fysieke arbeid (denk aan slopen,
sjouwen en schilderen) bij te dragen aan de verbouwing van het pand.
Aan de inrichting van de speeltuin zelf is in 2014 overigens wel het nodige gebeurd. Rond de
hele speeltuin is door de gemeente een nieuw hek geplaatst. Naast het zwembad hebben we een
hok geplaatst voor de technische installatie, zodat we die straks kwijt zijn uit het gebouw.
Voor 2015 staat ook de vervanging van enkele toestellen en herinrichting van een deel van de
speeltuin gepland. Hiervoor zal de leden later dit jaar nog om wensen en suggesties gevraagd
worden.

4. Vrijwilligers en activiteiten
In het gebouw zijn diverse vaste activiteiten. Sinds 24 oktober 2012 jaar huist Speel-o-theek
'Klapstuk' er. Deze is (m.u.v. vakanties) elke woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
geopend.
Ook zijn er activiteiten voor volwassenen. Tot onze vreugde blijven de Leydse Kluchten
Compagnie en Klaverjasclub “Tot Ons Genoegen” gebruikmaken van ons speeltuingebouw.
Daarnaast zijn voor de kinderen allerlei activiteiten georganiseerd (zie hieronder), deels binnen,
deels in de speeltuin. Deze activiteiten en evenementen zouden niet kunnen doorgaan zonder de
inzet van vrijwilligers. Ook zijn er vrijwilligers die in de weekenden de speeltuin openen, en
klussen of opruimwerk verrichten. Het bestuur is ontzettend blij met deze vrijwilligers!!
Activiteiten 2014:
Eerste vrijdag van elke maand (buiten de winterstop): peuterochtend
Zaterdag 19 april: Paactiviteiten. Eieren zoeken, palmpaasstokken maken, optocht
Woensdag 11 juni: Nationale Buitenspeeldag, dit keer in Tuin van Noord
Zaterdag 21 juni: Zomerfeest/speeltuindag. Springkussen en popcorn
Zaterdag 6 september: Maredag. Zwembad, springkussen, popcorn
Zaterdag 15 november: Sint Maarten. Lampionnen knutselen + dubbele wijkoptocht
Zaterdag 29 november: Sinterklaasviering

