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De nieuwsbrief 
De bedoeling is dat we onze leden regelmatig via deze nieuwsbrief op de hoogte willen gaan 
houden van wat er zoal in speeltuinland gebeurt. Het geeft de gelegenheid nieuwtjes en 
weetjes uit te wisselen. Deze nieuwsbrief is vooral voor en door de leden van Speeltuin-
overleg Midden-Drenthe. Ook nieuws vanuit de speeltuintjes stellen we zeer op prijs.  
De eindredactie ligt bij het bestuur van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe. 
Omdat de gemeente Midden-Drenthe ook een nieuwsbrief heeft, hebben we  besloten om de 
volgende brief gezamenlijk rond te sturen. We hopen dat er veel nieuws vanuit de leden 
naar het bestuur toekomt, zodat het een nieuwsbrief wordt waar veel informatie vanuit het 
veld in staat. Het ligt in de bedoeling de nieuwsbrief 3x per jaar te laten verschijnen.  
Om de bereikbaarheid van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe te vergroten is de Stichting 
Welzijn Midden-Drenthe bereid gevonden te fungeren als postadres. 
Kopij kan gestuurd worden naar: 

 
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe    
p/a Stichting Welzijn Midden-Drenthe, Postbus 57, 9410 AB Beilen 
tel. 0593-523450, vragen naar A. Raven 
e-mail: info@welzijnmd.nl 
 

Naam voor deze nieuwsbrief 
Wie weet een leuke naam voor de nieuwsbrief?  
Laat ons het weten, wie weet win je dan de eer en die hele leuke prijs. 

 

Hoe is het begonnen 
Het Speeltuinoverleg is in 1998 ontstaan in Beilen, doordat een aantal mensen zich zeer 
betrokken voelde bij het speeltuingebeuren. Deze groep mensen heeft het voortouw 
genomen om de Vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe op te richten. Op 6 april 1999 
was dit een feit. De aanleiding was dat het attractiebesluit in werking trad. Dit hield in dat 
een aantal  speeltuinvoorzieningen, die niet aan de veiligheidseisen voldeden, door de 
gemeente werd verwijderd. Van de ene op de andere dag verdwenen er speeltuinvoor-
zieningen. In de akte van oprichting is het doel van de vereniging als volgt geformuleerd: 
 

DOEL 
Artikel 2 

 
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van het collectieve belang van de 

speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. tenminste éénmaal per jaar een themabijeenkomst te beleggen voor de 
besturen van de speeltuinverenigingen in de gemeente Midden-Drenthe; 

b. de contacten met het gemeentebestuur, de plaatselijke politiek, het 
gemeenteapparaat of andere instanties te bevorderen; 



c. uit naam van verenigingen zaken bij de gemeente of andere individuele 
instanties aan te kaarten, voorzover niet in strijd met de belangen van enige 
speeltuinvereniging in Midden-Drenthe; 

d. informatie verzamelen en doorgeven die voor de plaatselijke vereniging van 
belang is. 

 
Op dit moment zijn er 52 betalende leden en die hebben gezamenlijk 81 speelplekken in de 
gemeente (dorpen Beilen en Westerbork). In Smilde zijn op dit moment nagenoeg geen 
leden. Het bestuur bestaat uit Emko Dolfing (voorzitter), Truida Benthem-Seubring 
(secretaris), Albert Oosting (penningmeester), Jan Kinds (lid), Jan de Weerd (lid), Joland 
Meppelink-Bos  plv. voorzitter en Lenie Bruins (lid). Albert Raven biedt het bestuur 
ondersteuning vanuit de Stichting Welzijn Midden-Drenthe. Het bestuur heeft 2 keer per jaar 
een overleg met de gemeente. 

 

Ledenraadpleging tijdens de jaarvergadering 2004 
De belangrijkste resultaten hebben wij voor u op een rijtje gezet: 

- Op één lid na vindt iedereen dat het speeltuinoverleg moet blijven bestaan. 
Argumenten die daarbij genoemd worden zijn: samen staan we sterker en er komen 
vast weer tijden dat we elkaar hard nodig hebben. We moeten wel blijven nadenken 
over de rol van het speeltuinoverleg. 

- Taken voor het speeltuinoverleg bevinden zich vooral op het vlak van 
beleidsbeïnvloeding richting de gemeente en zorgen dat er gelijke spelregels voor alle 
speeltuinen blijven bestaan. 

- Ongeveer 2/3 deel van de leden vindt dat het organiseren van een themabijeenkomst 
een goede zaak is. Het op dit moment meest genoemde onderwerp is: jongeren op 
de speelplek. De helft van de leden geeft aan dit als probleem te ervaren, terwijl de 
andere helft dit als een positieve ontwikkeling ziet. 

- 90 % van onze leden vindt een periodieke nieuwsbrief een goed middel om de 
contacten binnen de vereniging te versterken. 

- 2/3 geeft aan dat ze gebruik zullen maken van een website als die er zou komen. 
- 80% vindt een jaarlijks uitstapje met een “speeldoel” geen goede zaak. 
- 2/3 vindt dat we als vereniging actief aan de slag moeten op het grondgebied van de 

voormalige gemeente Smilde. 
- Bijna iedereen vindt het prima als de contributie wordt ingehouden van de 

gemeentelijke bijdrage. 
- De meningen over contributie heffen per speelplek of per bestuur zijn sterk verdeeld 

(50/50), ofschoon er nogal wat opmerkingen zijn gemaakt dat het rechtvaardiger is 
dat er contributie per speelplek wordt betaald. 

 

De jaarvergadering 2005 (vooraankondiging)  
Deze wordt gehouden op dinsdagavond 5 april a.s., om 20.00 uur, in café-restaurant 
“De Linde” aan de Stationslaan te Beilen.  
Op de jaarvergadering 2004 hielden we een ledenraadpleging en één van de vragen was: 
 
“Ook tieners zoeken hun vertier nog wel eens in de speeltuinen, waardoor speeltuinen een  
bredere rol vervullen dan ooit de bedoeling was. Is dat in uw buurt ook aan de orde? 
 
Uit de enquête bleek dat er behoefte was aan meer informatie over dit onderwerp en dit zal 
dan ook het thema zijn van de jaarvergadering. Om enig inzicht te krijgen in hoeverre dit 
van toepassing is op de speeltuinen in Midden-Drenthe hebben wij een kleine enquete 
bijgevoegd. U wordt vriendelijk verzocht deze in te vullen en terug te sturen in de 
retourenvelop. 
Het belooft een leuke avond te worden. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Reserveer 
deze datum alvast in uw agenda. Deze avond mag u niet missen!!! 
Tot dan. 



 
 
 

Speeltuinoverleg Midden-Drenthe  
 
 

 

bank: 3860.02.126 

voorzitter: E. Dolfing 

penningmeester: A. Oosting 

secretaris: T. Benthem-Seubring 

De Pieterberg 3, 9431 DC Westerbork    

        Vragenlijst  voorbereiding onderwerp jaarvergadering: 
De vragen zijn ingevuld door 
Naam: 
e-mail: 
telefoon: 
 
Bestuur / werkgroep: 
De speeltuintjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor jeugd in de leeftijd tot zo’n 12 
jaar. Komen er jongeren (12 +) bij jullie in de speeltuin? 
 
 
 
Als het antwoord ja was kun je er dan iets meer van zeggen, zoals: 
Wat is hun  leeftijd zo ongeveer? Om hoeveel gaat het?  Komen ze uit jullie buurt / 
dorp? Op welk tijdstip? Wat vinden jullie ervan? 
 
 
 
 
Verloopt het in harmonie of gaat dit ten koste van het speelplezier van de jongere 
kinderen? 
 
 
 
Is er anderszins sprake van botsingen of hinder? 
 
 
 
 
Wat hebben jullie  gedaan en heeft dit resultaat opgeleverd? 
 
 
 
 
Opmerkingen:  gebruik eventueel ook de achterkant 
 
 
 
 
 

 


