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Van de bestuurstafel 
Het jaar zit er al weer bijna op. Voor het bestuur was dit een jaar met veel aandacht voor het beleidsplan. De 
eerste aanzet hiertoe was genomen tijdens ons 10-jarig bestaan in 2009. We zijn nu zeer tevreden met het 
resultaat. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde jaarvergadering. Een aantal agendapunten komt terug in deze 
Nieuwsbrief. Wilt u meer weten over de jaarvergadering, kijk dan op onze website, 
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens VERENIGING / JAARVERGADERING. 
Vooruitkijkend op de komende bestuurswisseling, zijn de werkzaamheden van het secretariaat overgenomen 
door Anita Talens. Het bestuur kijkt inmiddels uit naar een goede vervanger voor Lenie Bruins. 

 

Speeltuinen in actie 
Tijdens de Burendag, afgelopen september, heeft speeltuin De Venne in Beilen hun vernieuwde speeltuin kunnen 
openen. Wilt u meer weten over de burendag bij De Venne, kijk dan op onze website, 
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens FOTO-ARCHIEF / VENNE 2011. 
De Burendag is een initiatief van het Oranjefonds. Zij ondersteunt al jaren de leefbaarheid in een buurt. Ook wordt 
door hen NL Doet georganiseerd. In 2012 kunt u met uw buurt aan de slag op 16 en/of 17 maart. Opgeven kan 
nog tot 31 januari 2012. Tevens kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 500. 
Wilt u meer weten over NL Doet 2012, kijk dan op onze website, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens 
NIEUWS / FONDSEN. 

 

Maatschappelijke stage 
Op de jaarvergadering is er aandacht gevraagd voor de maatschappelijke stage. Dit gaat over de inzet van 
scholieren uit het voortgezet onderwijs voor vrijwilligerswerk. 
Dus komt u altijd handen tekort bij de organisatie van een leuke dag voor de kinderen of bij 
onderhoudswerkzaamheden, denk eens na over deze mogelijkheid. Wilt u meer weten over de maatschappelijke 
stage, kijk dan op onze website, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens NIEUWS / NIEUWFLITS. 

 

Workshop “Omgaan met lastige jeugd in de speeltuin” 
Dit onderwerp is op de jaarvergadering aan de orde gesteld tijdens een korte workshop. Hoe gaat u om met 
vervelende situaties in de speeltuin, zoals lastig gedrag van oudere jeugd? 
Het Speeltuinoverleg is bereid een dergelijke workshop van 1 avond te organiseren, waarbij u technieken voor 
weerbaarheid en zelfvertrouwen worden aangeleerd. Aan deze workshop zijn er voor u als vrijwilliger geen kosten 
verbonden. We hebben inmiddels 2 aanmeldingen ontvangen. Hebt u ook interesse meld u zich dan aan bij het 
secretariaat. 

 

Nieuws van de gemeente 
Afgelopen juni heeft de gemeenteraad het beleidsplan voor speelvoorzieningen vastgesteld. In 2012 is er extra 
geld uitgetrokken voor Hooimaveld en Smilde.  
De samenwerking tussen de vrijwilligers en de gemeente gaat steeds beter. Men weet het Team spelen te vinden 
en de gemeente doet haar best om met alle meldingen zo goed mogelijk om te gaan. 
 
De inspecties 2011 zijn afgerond. Iedere contactpersoon heeft hierover een mail gehad van het Team spelen.  
Om aan de eisen van het NVWA te blijven voldoen moeten onze eigen inspecteurs veiligheid speelvoorzieningen 
een officieel diploma halen. Hiervoor zijn Gert en Henk 6 december op cursus geweest om op 14 december 
examen te kunnen doen. 
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de gemeente, kijk dan op onze website, 
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens GEMEENTE / WERKZAAMHEDEN. 
 

Tenslotte 
Deze brief wordt via de post verstuurd wanneer er bij ons geen e-mailadres bekend is. Is dit bij u het geval, stuur 
dan een bericht naar info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl. Vermeld uw naam, de speeltuin en dorp waar u 
woont en het e-mailadres waarop u de Nieuwsbrief voortaan wenst te ontvangen.  
Bent u niet in het bezit van een computer of e-mailadres laat dit het secretariaat weten. We zullen u dan een 
uitdraai van de digitale Nieuwsbrief per post blijven sturen.  
 
We hopen dat u de digitale Nieuwsbrief doorstuurt naar uw eigen buurtbewoners. Mogelijk moet u daarvoor 
éénmalig alle e-mailadressen verzamelen in uw buurt. Zo maakt u de anderen betrokken bij uw speeltuin en kunt 
u ook, uw eigen informatie van speeltuin of buurtvereniging meesturen.  

 
Namens de Redactie en het Bestuur wensen we u fijne Kerstdagen en een goed, gezond en speels 2012! 


