
Buitenspeeldag 2019 

12 juni 

Jaarvergadering 

15 april 2019 



Opzet 2019 

• Open Speeltuin! 

– Feestelijke aankleding speeltuin 

– Hapje & drankje 

– Huur spelmateriaal 

– Extra activiteit 

• Promotie 

• Subsidie 



Promotie 

• Vooraankondiging  

– Op scholen 

– Na de meivakantie 

– A3 formaat 

– Doelgroep: kinderen van de basisschool 

 

 





Promotie 

• Promotieposters en –flyers 

– Voor gebruik in eigen buurt 

– Begin juni 

– A3 / A4 / A5 – formaat 

– Aantallen en formaat doorgeven  

– Doelgroep: Buurt 

 

 

 





Promotie 

• Persberichten 

– Gemeentebreed 

– Momenten 

• Na meivakantie voor deelname 

• Week voor Buitenspeeldag 

• Direct na Buitenspeeldag 

 



Subsidie 

• Individueel: max. € 75 

– Zelfstandig 

 

• Samenwerkend: max. € 150 

– Samenwerking met andere organisaties 

• Andere speeltuinen 

• Kinderwerk 

• Enz. 

 



Bijdrage Spelotheek 

• 50% korting tot een maximale korting 

van € 75,= 

• Voorbeeld 

– Huur springkussen  

– Normale prijs - € 50 per dag 

– Buitenspeeldagvoorwaarden - € 25 per dag 



Bijdrage Spelotheek 

• Organiserende partij 

– Geeft bij reservering aan: Buitenspeeldag 

Speeltuinoverleg 

– Toont bij ophalen de deelnamebevestiging, 

welke Speeltuinoverleg per mail stuurt 

– Betaalt vooraf bij ophalen 

– Haalt materialen zelf op en brengt deze 

weer tijdig terug 



Bijdrage Spelotheek 

Kijk zelf eens rond op: 

www.spelotheek.nl 



Bijdrage JOGG 

Jogg stimuleert gezonde eten 

 

Druiven 
 



Bijdrage JOGG 

• Jogg stelt maximaal 6 bakken druiven 

per deelnemer gratis beschikbaar 

• Deelnemers maken er zelf spiesjes van 

• Opgave via opgaveformulier 

• Woensdagmorgen kan dit worden 

gehaald 



Bijdrage Buurtsportcoach 

• Dirk Otten stelt zich 

beschikbaar 

• Hulp bij voorbereiding 

• Voor nieuwe 

deelnemers 

 



Wie kan er meedoen? 
 

Alle leden van het Speeltuinoverleg!  



Hoe aanmelden? 
 

Vanavond mondeling 

 

Per mail  

naar het secretariaat  

voor maandag 20 mei 



Deelname 

• Bevestigingsmail van Speeltuinoverleg 

• Aanleveren informatie via formulier 

• Voor overleg/vragen over de organisatie 

zijn opbouwmedewerkers van 

Welzijnswerk beschikbaar 

• Je bereidt de dag voor 

• Je verspreidt de promotiematerialen 



Deelname 

• Je stuurt foto’s en een verslag aan de 

pers / plaatselijke krantje 

• Je stuurt foto’s en een verslag aan het 

Speeltuinoverleg 

• Je stuurt de declaratie voor 12 juli aan het 

Speeltuinoverleg 

 

 




