Jaarverslag 2018

Voorwoord
Onze vereniging zet zich in voor vrijwilligers die in hun eigen buurt een openbare
speeltuin beheren. Daarbij ligt de nadruk op het in stand houden, vernieuwen en
versterken van speelvoorzieningen in samenspraak met de buurt. Met als hoger doel
dat kinderen veilig en met plezier buiten kunnen spelen.
Het Bestuur
Het bestuur van onze vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe bestond in 2018
uit:
Albert Raven
voorzitter
Anita Talens
secretaris
Aaltinus Horsting
penningmeester
Henk Sprik
bestuurslid
Vacature
bestuurslid
Het bestuur wordt professioneel ondersteund door Arjanne ter Bork, jongerenwerker
van de stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Het notuleren van de jaarvergadering wordt gedaan door Emie Reinders,
administratief medewerker van stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Werkzaamheden
 Het bestuur heeft 6 keer vergaderd.
 De Nieuwsbrief ’t Speelveld is 4 keer uitgebracht. De eerste drie in digitale
vorm, uitgegeven in maart, mei en juli. En de laatste, een geprinte/
uitgebreide versie in december.
 Er is 2 keer formeel overleg geweest met de gemeente Midden-Drenthe.
 Op 16 april 2018 heeft de jaarvergadering van de vereniging plaatsgevonden.
 Er zijn gesprekken geweest met verschillende contactpersonen van
speeltuinen die problemen ondervonden en ondersteuning vroegen.
 Tenslotte heeft het bestuur een aantal speeltuinen bezocht bij hun
(her)opening met een slagroomtaart.
De Nieuwsbrief ’t Speelveld
De communicatie naar de leden vindt plaats via de Nieuwsbrief. Daarin worden de
leden en andere geïnteresseerden periodiek op de hoogte gebracht van activiteiten
en ontwikkelingen op het gebied van spelen. De redactie bestaat uit alle
bestuursleden.
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Samenwerking met het ‘Team Spelen’ van de gemeente Midden-Drenthe
Het afgelopen jaar is er twee keer overleg geweest met de gemeente. In het voorjaar
met wethouder Lohuis en in het najaar met wethouder Schipper. Begin 2018 heeft
Elma Busz afscheid genomen met de gemeente Midden-Drenthe, waardoor de
functie van beleidsmedewerker open stond. Per oktober is de functie ingevuld door
René Klein. Buitendienst medewerker Henk Suurd was beide keren bij het overleg
aanwezig. Gedurende het jaar heeft hij alle taken zo goed mogelijk proberen te doen,
maar is er wel achterstand op administratief gebied ontstaan.
Jaarvergadering 2018
Tijdens de jaarvergadering in Elp waren 11 speeltuinorganisaties (leden) met totaal
18 personen aanwezig.
Albert Raven was herkiesbaar en is opnieuw voor een periode van 3 jaar aangesteld.
Daarnaast is Henk Sprik verkozen als bestuurslid in het bestuur.
Anita Talens heeft uitleg gegeven aan de huidige communicatie opzet en de wensen
om dit te verbeteren. Henk Suurd heeft de mogelijkheden voor de verkeersregelingen
van de gemeente toegelicht, waaronder het afzetten van de straat.
De aanwezige leden is gevraagd naar de mening over buurtbetrokkenheid. In
groepjes werden stellingen op dit gebied besproken. Tenslotte werd aandacht
gevraagd voor de Buitenspeeldag.
Buitenspeeldag
Dit jaar werd de vierde Buitenspeeldag gecoördineerd door het Speeltuinoverleg.
Organiserende partners waren ook dit jaar de Buurtsportcoach, Welzijnswerk, Jogg,
Spelotheek en de gemeente. Hierdoor konden speeltuinorganisaties deze middag op
een laagdrempelige manier zelf iets organiseren. Maar liefst 12 organisaties hebben
hier gebruik van gemaakt. De speeltuinen die meededen hebben allen een prachtige
dag gehad met enthousiaste kinderen en tevreden vrijwilligers.
Bestuur op Stap
Het bestuur was dit jaar van plan op bezoek te gaan in Hoogersmilde. Maar door
andere dorpse activiteiten is dit doorgeschoven naar 2019.
Nawoord
Met het Beleidsplan Spelen (2011) in de hand is er een belangrijke basis gelegd voor
het spelen in de gemeente voor de langere termijn. Daarnaast blijft het bestuur zich
inzetten voor de individuele leden bij hun wens de kinderen een veilige en leuke
speelplek te geven. De website en de nieuwsbrief blijven daarbij een belangrijk
middel om de leden te informeren en te inspireren.
Secretaris,
Anita Talens
Februari 2019
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