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Actieve vrijwilligers gezocht!
Onze speeltuin is altijd op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen helpen, zoals weekendportiers en
gastheren en -vrouwen voor de maandelijkse Peuterochtend, of bij feesten, maar we zijn nu ook
dringend op zoek naar vrijwilligers die structureel een bijdrage willen en kunnen leveren aan het
speeltuinwerk.
Versterking van het bestuur op allerlei terreinen is zeer wenselijk om onze speeltuin ‘draaiende’ te
houden.
Er is een vacature voor een secretaris, aangezien de huidige secretaris heeft aangekondigd per
eerstvolgende ALV te stoppen.
Ook zijn we op zoek naar een actieve activiteitencoördinator en iemand die verstand heeft van
‘technische’zaken. Je kunt je aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl
top

Sint Maarten
Zaterdag 9 november
Sint Maarten is een feest van lichtjes en delen.
16.45 uur Er wordt een Sint Maarten lampion geknutseld.
17.45 uur Er wordt een verhaal verteld. Vóór de optocht eten we een broodje
knakworst.
Voor dit gedeelte (in de zaal) moet je je opgeven via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl. Het gaat door voor ten minste 15 kinderen.
18.00 uur De optocht start vanaf het pleintje bij de speeltuin.
De uitnodiging zit bij deze nieuwsbrief.
Gratis voor leden. Niet-leden betalen € 1,50 per kind.
Wij zijn op zoek naar huizen in de Maredijkbuurt waar een 'rijke man, die ons wel wat geven kan'
woont.
De kinderen bellen daar aan en zingen een Sint Maartenliedje, en de 'rijke man' geeft de kinderen iets
lekkers.
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Je kunt je aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.

Sinterklaasfeest (hulp gevraagd!!!)
Voor kinderen van 1 t/m 8 jaar.
Sinterklaas is ook dit jaar weer van plan om een bezoek te brengen aan
onze speeltuin.
Maar: de mensen in de speeltuin hebben hulp nodig bij het organiseren
van een passende ontvangst. Dus: wie oh wie kan nu helpen, zodat dit
mooie feest door kan gaan?
Je kunt je melden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl of bellen naar 071 5222509 (Joke.)

Peuterochtend (winterstop)01op 7 juni2.00 uur.
Speeltuin “Rondom de Maredijk” organiseert op elke
eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 en 12.00
uur een Peuterochtend in de tuin.
De eerstvolgende Peuterochtend is gepland op de
eerste vrijdag in maart 2014. Peuterouders
ontvangen per e-mail een uitnodiging.
Het is de bedoeling dat er een pappa, mamma, oma,
opa of oppas bij het kind blijft.
Als algemene regel volgen we de openingstijden van
de speeltuin: als het regent, starten we niet om 10.00
uur.
De entree is gratis voor alle peuters, die bovendien
limonade en iets lekkers krijgen!
Wij zoeken voor elke Peuterochtend een gastvrouw of
gastheer, die de limonade inschenkt en een praatje
maakt met de bezoeker(tje)s. Je kunt je (alvast) aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.
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Contributiebetaling en lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen in het gezin.
Iedereen die in 2013 in onze ledenadministratie staat ingeschreven heeft per e-mail een bericht
ontvangen met informatie over de contributie voor 2013.
Hierbij het vriendelijke doch dingende verzoek om ons eventuele veranderingen in uw e-mailadres te
melden. Bij voorbaat hartelijk dank!
De contributie geldt voor een kalenderjaar en kan contant worden betaald bij de portier, per bank
(rekeningnummer 274564), of met een machtiging. De machtiging geldt tot wederopzegging.
De machtiging, voor uw en ons gemak, heeft onze voorkeur, omdat u de betaling dan niet kunt vergeten
en wij dan geen rekening (en eventueel een herinnering) hoeven te sturen. Een ondertekende machtiging
kunt u per gewone post terugsturen of inleveren bij de portier. Mocht u het niet eens zijn met de
afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken op uw rekening. Wij krijgen dan wel
heel graag een e-mail met de reden.
Het lidmaatschap loopt door als het niet (vóór 1 januari) wordt opgezegd met een berichtje aan de
ledenadministratie. Een opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd.
Na betaling (of als u een machtiging hebt afgegeven) krijgt u een nieuwe jaarsticker op uw
ledenpasje.
Adreswijzigingen en nieuwe gezinsleden kunt u via speeltuin.maredijk@zonnet.nl melden bij de
ledenadministratie. U ontvangt dan een nieuw ledenpasje. Als het klaar ligt krijgt u per e-mail bericht.

Er zijn dit jaar geen officiële rekeningen verstuurd
maar er zijn wel (herhaaldelijk) betalingsverzoeken gedaan.
Wilt u een rekening ontvangen voordat u gaat betalen? Eén emailtje aan speeltuin.maredijk@zonnet.nl is voldoende, maar het
scheelt erg veel werk als u betaalt bij de portier in de speeltuin,
of per bank op ons rekeningnummer 274564, en het scheelt -ook
in volgende jaren- nòg meer werk als u een machtiging tekent.

Heeft u een incassomachtiging verleend? Hartelijk dank!
Toch is helaas ook een aantal incasso’s mislukt. Veel mensen
hebben misschien een nieuw rekeningnummer en de
‘overstapservice’ van de bank overbrugt maar een aantal
maanden. Als u een machtiging heeft verleend voor afschrijving
en uw contributie is nog niet afgeschreven, wilt u dan even
checken wat er is misgegaan? Alvast bedankt voor uw reactie
via speeltuin.maredijk@zonnet.nl!
De contributie is sinds de
ongewijzigd € 15,- per gezin.
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Openingstijden speeltuin
De speeltuin is in de maanden september tot en met april op werkdagen geopend van
10.00 tot 17.00 uur en in de maanden mei tot en met augustus van 10.00 tot 18.00 uur.
Als het ’s morgens regent, is het mogelijk dat de speeltuin niet om 10.00
uur open gaat.
top

Zaalverhuur en verbouwing
In verband met een geplande grote verbouwing heeft het bestuur besloten dat dat de zaal nog maar
beperkt verhuurd kan worden.
Dit houdt ook in dat het hek de speeltuin in het weekend gesloten is, tenzij iemand zich als
top
weekendportier heeft gemeld.

Weekendopenstelling (ook in de winter)
De gemeente vraagt van iedere speeltuinvereniging een ruime openstelling.
In het weekend zoeken wij onder onze leden naar vrijwilligers, die portier willen
zijn. Als er feestjes zijn, staat het hek open, maar de speeltuin loopt veel
inkomsten mis als er geen portier aanwezig is, die koffie, ijs en snoep verkoopt,
het lidmaatschap controleert (aan de hand van het ledenpasje) of entree heft bij
bezoekende kinderen.
Nieuwe portiers krijgen vooraf een uitleg. Je kunt je -bij voorkeur voorafaanmelden via portiermaredijk@gmail.com (garantie voor openstelling) en last
minute (= vanaf vrijdag 17.30 uur) via ons nieuwe nummer 06 13 073 661 (géén garantie voor
openstelling).
Check Weekendopenstelling en je agenda, en schrijf je in voor een dag(deel). Je kunt gerust vooruit
‘boeken’: als het regent hoef je de speeltuin niet open te doen. TIP: Het is handig (en leuk!) als je met
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z’n tweeën komt!

Jubileumlogo
Het jubileumlogo is ontworpen door:

Marta Klement

ATELIER LUKES
Breestraat 24, 2311CS Leiden
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www.atelierlukes.com, info@atelierlukes.com
Het bestuur van de speeltuinvereniging dankt Marta hartelijk voor het
ontwerpen van het logo voor dit feestjaar!
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Wist je dat …
… de Speeltuinvereniging heel erg blij is met peuterfietsjes waar alle kinderen die je kent te groot voor
zijn geworden?! Je kunt ze tijdens de openingstijden komen brengen in de speeltuin, of even een
afspraak maken via speeltuin.maredijk@zonnet.nl
… de Leydse KluchtenCompagnie (www.leidsekluchtencompagnie.nl) vaak in onze zaal repeteert en
steeds op zoek is naar (vooral mannelijke) acteurs?
… Klaverjasclub Tot ons Genoegen t/m eind mei iedere donderdagavond tussen 19.30 en 22.30 uur een
kaartje legt in onze zaal? Je kunt lid worden of, met of zonder maat, vrijblijvend een keertje meedoen. Als
je meer wilt weten kunt je contact opnemen met Joop Honsbeek via joop@honsbeek.nl
… de zaal door leden nog maar beperkt kan worden gehuurd (zie:
http://www.svmaredijk.nl/calendar.html) voor (kinder)feestjes, in het weekend tot 20.00 uur, en soms ook
door-de-week?
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