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Verslag ledenvergadering Speeltuinoverleg Midden-Drenthe 

d.d. 16 april 2018 in het dorpshuis te Elp 

 

Aanwezig:  

Bestuur Speeltuinoverleg Midden-Drenthe   A. Raven (voorzitter), A. Talens (secretaris),  

A. Horsting (penningmeester), H. Sprik 

(kandidaat) 

Buurthuis Holthe/Lieving/Makkum, Beilen   A. Gils 

De Nagtegael, Beilen      P. Lankeman, J. Oomkes 

Noorderhoek, Beilen      W. Schippers, K. Broekhuizen, L. Weerman 

De Zoppers, Beilen      H.J. Eisen 

Het Bobbelblad, Beilen      E. Oosting 

Noordveen, Beilen      B.J. Brust 

Rozenstraat, Bovensmilde     F. Hendriks, C. Hendriks 

Speeltuinvereniging, Elp/Zuidveld    R. Seubring, L. Dolfing 

De Walakkers, Westerbork     M. Heijting, A. Siegers 

De Vijven en Zessen, Westerbork    A. Eisen, D.D. Bleijie 

Dorpsbelang, Witteveen     S. Keizers 

Gemeente Midden-Drenthe     G. Epping, H. Suurd 

Welzijnswerk Midden-Drenthe     A. ter Bork, F. Meppelink (notuliste), D. Otten 

      

Afwezig met kennisgeving:  

Burg. Gerritstraat, Bovensmilde    A. Warners 

De Snikke, Beilen     C. Blokvoort 

Kruudmoes, Beilen     B. Steenge 

Steffensberg, Westerbork    P. Visser 

De Woert, Hijken     C. Pit 

Plaatselijk Belang, Drijber    E. Dijkema 

Zonnedauw, Bovensmilde    P. Tuin 

Schapendrift, Beilen     C. Peters 

Zwartingerkamp, Hijken    J. de Weerd 

Prins Clausstraat 21-83, Smilde    J. Hoekstra 

De Waterlanders, Beilen    J. Bos 

Langbos, Westerbork     E. Hofman 

Kleine Molen, Smilde     P. Daalman 

’t Botervolk, Beilen     M. Dolfing 

Westeinde, Hijken     M. Schippers 

Dorpsbelangen Hoogersmilde    M. van der Velde 

Centrum-Zuud, Beilen     W. Visser 

Plaatselijk Belang, Nieuw-Balinge   J. Post 

Prins Clausstraat 24-34, Smilde    M. Kuiper 

Brunstingerstraat, Beilen    A. Heeling 

Buurtvereniging Oranje, Oranje    J. Klok 

Golongan Pertemuan, Bovensmilde   E. Maitimu 

Kievitstraat, Smilde     G. de Vries 

Stoethaspels, Hooghalen    M. Bijl, M. Willems 

De Venne, Beilen     J. Kerstholt 
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1. Opening  

De voorzitter opent om 20.00 uur de ledenvergadering.  

 

2. Mededelingen 

Elma Busz-Bouwmeester is sinds begin 2018 niet meer werkzaam bij de gemeente Midden-Drenthe. 

Het bestuur van het Speeltuinoverleg heeft haar als afscheidscadeau twee flessen wijn gegeven. De 

gemeente werkt nog aan opvolging voor Elma.  

 

Harry Tijms heeft in 2017 besloten minder te gaan werken en heeft daardoor taken overgedragen 

aan een collega. Zijn adviseurstaken voor het Speeltuinoverleg zijn overgenomen door 

jongerenwerker – en voormalig buurtsportcoach en onderwijzeres – Arjanne ter Bork. 

 

3. Notulen  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notuliste.  

 

Naar aanleiding van de notulen:  

De vrijwilligersverzekering van de gemeente is bedoeld voor alle vrijwilligers en verenigingen die 

actief zijn in de gemeente Midden-Drenthe. Om aanspraak op deze verzekering te kunnen maken is 

het niet nodig dat je je bij de gemeente vooraf aanmeldt als vrijwilliger. Heb je schade, meld dit dan 

bij de gemeente. 

 

Jaarlijks wordt in februari de collecte van Jantje Beton gehouden. Van de opbrengst mogen 

verenigingen 50% houden voor de eigen vereniging. De overige 50% wordt afgestaan aan Jantje 

Beton. Het fonds is op zoek naar een coördinator die de collecte coördineert in Midden-Drenthe. Heb 

je vragen over of belangstelling voor deze functie? Neem dan contact op met het fonds of met het 

bestuur van het Speeltuinoverleg.  

 

4. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.  

 

5. Communicatie 

Het bestuur heeft over de wijze van de bestuurscommunicatie overleg gehad met communicatie 

medewerkers van gemeente en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Middels een powerpointpresentatie 

deelt Anita Talens de huidige communicatieopzet van het bestuur met de leden:  

 

Het Speeltuinoverleg is de belangenvereniging voor haar leden/vrijwilligers en fungeert als 

gesprekspartner van de gemeente. Het Speeltuinoverleg is er indirect voor alle kinderen in de 

gemeente, zodat zij prettig en veilig buiten kunnen spelen. Het doel is openbare speelvoorzieningen 

in stand te houden, te vernieuwen en te versterken. Haar primaire taak is overdracht van informatie 

aan haar leden over zaken van algemeen belang van de vereniging.  

 

Het bestuur heeft een eigen secretariaat, vergadert regelmatig als bestuur en met de gemeente. Het 

bestuur houdt jaarvergaderingen met haar leden en informeert individuele leden door middel van 

bezoek. Via Nieuwsbrief ’t Speelveld informeert het bestuur haar leden schriftelijk, 2-3 keer digitaal 

en aan het einde van het jaar een uitgebreide geprinte uitgave. De items worden aangeleverd door 

het bestuur, de gemeente en ook van leden. Sinds 2009 heeft het Speeltuinoverleg een website. 
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De website is bedoeld voor leden, vrijwilligers, gemeente en belangstellenden. Op de website staat 

heel veel informatie over de vereniging, over de werkwijze van de gemeente  en er is een nieuws- en 

fotoarchief. Gemiddeld bezoeken zo’n 10 personen de website per week.  

 

Aandachtpunten op het gebied van communicatie zijn: uitzetten van een enquête onder de leden 

over de communicatie via de website, vernieuwing van de website (actuele uitstraling en techniek, 

met behoud van de inhoudelijke informatie en het archief), nieuwsbrief digitaal versturen door 

gebruik te maken van Mail Chimp.  

De uitvoering van deze verbeteringen kan bijv. met behulp van een professionele partner en/of 

ondersteuning door een student. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. De kosten 

voor verbetering bedragen ca. € 1.500,=. Financiering kan door een aanvullende bijdrage te vragen 

van de gemeente en/of fondsen.  

 

Het bestuur heeft er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van sociale media zoals Facebook. 

Reden daarvan is dat het bestuur te weinig actueel nieuws heeft en niet de intentie heeft nieuws te 

gaan zoeken. De website van het Speeltuinoverleg blijft een zelfstandige website en wordt niet 

gekoppeld en beheerd door de gemeente. De medewerker van de gemeente merkt op dat het ook 

niet de bedoeling van de gemeente is om een link naar de website van het Speeltuinoverleg te 

plaatsen. Dan zou de gemeente dat namelijk moeten doen met alle verenigingen die zij financieel 

steunen of een andere vorm van samenwerking onderhouden met de gemeente.  

Op de vraag om op de website een kaart te plaatsen met daarop de locaties van alle speeltuinen, 

merkt het bestuur op dat dit niet mogelijk is in de huidige website. Wel wordt het opgenomen in de 

nieuwe website, een goed idee. 

 

De aanwezige leden kunnen zich vinden in deze voorstellen van het bestuur. Zij geven het bestuur de 

opdracht mee het Speeltuinoverleg nog meer te promoten.  

 

6. Financiën 

a. Financieel verslag 2017 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag, waarna deze wordt vastgesteld en 

goedgekeurd. Naar aanleiding van het financieel verslag:  

- De kosten van de nieuwsbrief zijn hoger van voorheen vanwege de vernieuwing van de lay-

out.  

- De speeltuin aan de Zwaluwlaan in Beilen heeft momenteel geen bestuur. Het voormalige 

bestuur heeft het bedrag dat zij op haar bankrekening had staan voor de speeltuin in depot 

gegeven aan het bestuur van het Speeltuinoverleg. Zodra er weer een bestuur gevormd is, 

ontvangen zij het desbetreffende bedrag. 

 

b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit John Kerstholt (Beilen) en Lukas Dolfing (Elp), heeft de kas 

gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend.  

 

c. Begroting 2018 

Het bewonersoverleg is als nieuwe post opgenomen in de begroting. In grotere dorpen hebben 

sommige speeltuinen namelijk geen contactpersonen meer, zoals Beilen-West, Smilde en 

Bovensmilde.  

Op communicatiekosten wordt ca € 300,= bezuinigd doordat de nieuwsbrief naar leden digitaal 

wordt verstuurd. De papieren versie wordt voor promotiedoeleinden verspreid aan organisaties 
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waaronder de bibliotheken en de gemeente. De gemeente financiert de portokosten; de opmaak- en 

drukkosten zijn voor rekening van het Speeltuinoverleg.  

 

d. Contributie 2018 

Besloten wordt dat de contributie ook in 2018 niet wordt verhoogd; het blijft € 7,50 per jaar per  

speeltuin. De contributie wordt zoals gebruikelijk direct ingehouden op de bijdrage die de gemeente 

aan de buurt-/speeltuincommissies overmaakt voor klein onderhoud van de speeltuinen.  

 

e. Verkiezing leden kascommissie 

De twee huidige leden van de kascommissie hebben beide twee keer de kas gecontroleerd. Kirsten 

Broekhuizen van buurtvereniging de Noorderhoek is reserve. Ellen Oosting van buurtvereniging Het 

Bobbelblad biedt zich aan. Zij zal samen met Kirsten in 2018 de kascontrole uitvoeren.   

 

7. Bestuursverkiezing 

Albert Raven (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaren. Het bestuur 

draagt Henk Sprik uit Smilde voor als kandidaat-bestuurslid.  

De leden besluiten unaniem Albert Raven te herkiezen als voorzitter en Henk Sprik als algemeen 

bestuurslid. Het bestuur bestaat daardoor uit vier leden; gestreefd wordt naar vijf leden. Kandidaten 

voor het bestuur kunnen voorgedragen worden bij het bestuur. Vanwege het werkgebied streeft het 

bestuur naar een bestuurssamenstelling verspreid over de gemeente Midden-Drenthe. De voorkeur 

voor een vijfde bestuurslid wordt daarom bij voorkeur gezocht in de regio Westerbork.  

 

8. Verkeersregeling 

Henk Suurd van de gemeente laat weten dat bij grote activiteiten in buurten/speeltuinen 

buurtbewoners bij de gemeente een aanvraag kunnen indienen voor het afzetten van een straat. 

Zo’n aanvraag wordt vaak gehonoreerd, tenzij het gaat om grote doorgaande wegen. Een aanvraag 

moet minimaal één maand voor de activiteit worden ingediend, zodat de gemeente de vraag in 

behandeling kan nemen en hulpdiensten kan informeren over wegafsluitingen.  

De buurtvereniging Holthe/Lieving/Makkum heeft goede ervaringen met deze gemeentelijke 

regeling.  

 

9. Rondvraag 

Henk Suurd van de gemeente laat weten dat de betaling van de gemeentelijke bijdrage voor de 

speeltuintjes later dan gebruikelijk wordt overgemaakt. Reden hiervan zijn de diverse wijzigingen van 

contactpersonen en bankrekeningnummers, die nog verwerkt moeten worden. De betaling volgt 

binnenkort.  

 

Op 17 mei 2018 presenteert het bestuur van het Speeltuinoverleg haar doelstelling, activiteiten en 

resultaten in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Groen. Belangstellende 

leden/verenigingen zijn daarbij van harte welkom.  

 

10. Buurtbetrokkenheid  

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat de speeltuinen onder de verantwoordelijkheid van 

buurt-/speeltuinverenigingen vallen. Steeds vaker worden buurtverenigingen opgeheven, die ook 

speeltuinen in beheer hebben. Momenteel is de gemeente minder streng in het volgen van haar 

beleid. Het bestuur wil graag advies van haar leden hoe er wordt gedacht over betrokkenheid bij de 

speeltuin. Het bestuur heeft hiervoor de volgende stellingen bedacht, die in kleine groepjes worden 

besproken:  
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Speeltuin & kinderen:  

- De speeltuin sluit goed aan bij de behoefte van de kinderen.  

- De speeltuin zorgt voor ontmoeting tussen kinderen.  

- Een jaarlijkse activiteit in de speeltuin zorgt dat de kinderen in de buurt blijven spelen.  

- Kinderen moeten meer worden betrokken bij de speeltuin.  

Speeltuin & buurt: 

- Buurt is baas in eigen speeltuin.  

- Door de speeltuin is er sociale binding in de buurt.  

- Zonder speeltuin waren andere sociale initiatieven niet ontstaan.  

- De buurt wordt altijd goed betrokken bij ontwikkelingen omtrent de speeltuin.  

Speeltuin & buurtbewoners:  

- Iedereen in de buurt kijkt naar de speeltuin om. 

- Het is duidelijk voor alle buurtbewoners wie het aanspreekpunt voor de speeltuin is.  

- Als de buurtbewoners niet meer omkijken naar de speeltuin, moet hij worden verwijderd.  

- Vrijwilligers voor de speeltuin zijn makkelijk te vinden.  

Henk Suurd merkt aansluitend op dat buurt-/speeltuinverenigingen zich bij de gemeente bij de 

gemeente kunnen melden als toestellen niet (meer) aansluiten bij de kinderleeftijden in de buurt. 

Mogelijkheden voor aanpassingen worden dan bekeken.  

Trampolines van derden/buurtbewoners mogen niet zonder toestemming van de gemeente in de 

speeltuin worden geplaatst. Toestellen op openbaar terrein moeten namelijk gecertificeerd zijn 

vanwege veiligheid en de daaraan gekoppelde verzekering.  

 

Speeltuin de Kleine Molen in Smilde past gezamenlijk met een opvang van kinderen met een 

lichamelijke beperking de speeltuin aan, zodat ook deze doelgroep er gebruik van kan maken. De 

gemeente, Henk Suurd, heeft speciaal voor deze speeltuin samen met een leverancier een toestel 

hiervoor ontworpen.  

 

11. Buitenspeeldag 

Op 13 juni 2018 vindt de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats. Alle buurt-/speeltuinverenigingen kunnen 

daaraan meedoen, zowel zelfstandig als in samenwerking met andere speeltuinen. Voor de 

organisaties stelt het bestuur een financiële vergoeding en gebruik van promotiematerialen 

beschikbaar. De voorwaarden en het aanbod van de Spel-o-theek zijn hetzelfde als in 2017. JOGG 

(Jongeren op Gezond Gewicht) stelt gratis groente en fruit beschikbaar, mits van te voren 

aangemeld.  

Bij vragen over of verzoeken om hulp bij de organisatie van de Buitenspeeldag kan contact 

opgenomen worden met Dirk Otten (buurtsportcoach) van Welzijnswerk Midden-Drenthe.  

Na afloop worden de deelnemende buurt-/speeltuinverenigingen verzocht foto’s en een verslag van 

de activiteit te sturen naar het secretariaat van het Speeltuinoverleg en eventueel naar de 

plaatselijke krant. 

 

In Bovensmilde wordt tijdens de Buitenspeeldag de Kinderwampex georganiseerd, waarbij kinderen 

via een speurtocht op diverse speeltuinen in het dorp opdrachten moeten uitvoeren. Het doel 

daarvan is om de samenwerking tussen diverse verenigingen en vrijwilligers te stimuleren. Misschien 

is dit ook een idee om in andere plaatsen in zal Midden-Drenthe uit te voeren?  

 

12. Afsluiting  

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering.  

 


