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Van de bestuurstafel 
Het voorjaar is dit jaar vroeg ingetreden. Heerlijk zonnig en warm weer, terwijl de bomen nog 
niet groen zijn, het geeft een bijzonder gevoel. 
  
Vooraankondiging Jaarvergadering 
De ledenvergadering is gepland op 16 april in Bovensmilde. Begin april ontvangt u alle 
officiële stukken van ons. Maar zet deze datum alvast in uw agenda. 
 
Rabobank inzakerekening 
Het bestuur heeft eind vorig jaar diverse meldingen gehad dat vrijwilligers van de speeltuin 
een brief hadden ontvangen van de Rabobank. Deze bank kan geen inzake rekeningen 
meer toestaan en vraagt u hiervoor een andere oplossing te zoeken. Heeft u ook deze brief 
gehad en nog niets ondernomen, dan is de bankrekening geblokkeerd. U kunt dan ook de 
financiële bijdrage van de gemeente niet meer ontvangen. Wanneer u vragen over dit 
onderwerp heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat voor extra uitleg. 
 
 

Nieuws van de gemeente 
 
Verhoging vergoeding 
Omdat veel speeltuinvrijwilligers te maken hebben met hogere (bank)kosten, wordt de 
basisvergoeding verhoogd. In de overeenkomst die per 2013 geldt, staat een bedrag van  
€ 80,- per organisatie plus € 10,- per speeltoestel. Per 2014 zal dit bedrag worden verhoogd 
naar € 105,- per organisatie plus € 10,- per speeltoestel.  
 
Inspectieformulieren 
De bekende inspectieformulieren komen te vervallen. Wel verwachten we elke twee 
maanden een speeltuincontrole door de contactpersoon. Als er bijzonderheden zijn, moeten 
deze worden doorgegeven. U ontvangt hiervoor een e-mail van de gemeente, waar u op kunt 
reageren.  
 
Nieuw seizoen 
We wensen alle vrijwilligers weer veel succes bij hun werkzaamheden voor de kinderen in 
hun buurt. Als er vragen zijn over beheer, onderhoud kunt u altijd contact opnemen met de 
gemeente, we helpen u graag.  
 
Werkzaamheden 
Op verschillende plekken zijn we bezig met het vernieuwen van speelvoorzieningen.  
In Hoogersmilde is een pannacourt geplaatst. In Beilen is bij de Beatrixschool een nieuw 
huisje gekomen. In Smilde is bij de Prins Clausstraat een zeskantschommel geplaatst.  
Op verschillende plekken zijn we bezig met voorbereidingen voor renovatie van 
speelplekken, grotendeels op verzoek van de buurt.  


