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Terugblik Jaarvergadering 
 

Afscheid voorzitter Henk Wolbers 
Na 10 jaar voorzitterschap is tijdens de jaarvergadering 
afscheid genomen van Henk Wolbers. Hij heeft het stokje 
overgedragen aan Albert Raven.  
 
Vacature bestuurslid 
Het bestuur heeft een vacature voor de functie van bestuurslid. 
In deze rol krijgt u de kans om gemeentebreed naar 
speeltuinen te kijken, wat ook een verrijking van uw eigen 
speeltuin kan zijn. 
U moet rekening houden dat u elke maand een activiteit heeft, 
zoals bestuursvergaderingen, overleg met de gemeente en 
werkbezoeken.  

Heeft u interesse om deze functie in te vullen, neem dan contact op met het 
secretariaat. 
 
Groenbeleidsplan 
Tijdens de jaarvergadering heeft Elma Busz 
uitleg gegeven aan het Groenbeleidsplan. Het 
onderhoud van het gras in de speeltuinen is hier 
onderdeel van. Het gras wordt net als nu in het 
groeiseizoen wekelijks gemaaid. Daarnaast 
wordt er 2 x per jaar bijgemaaid. Wanneer u dit 
niet voldoende vindt, kunt u zelf bijmaaien. 
Hiervoor kunt u via de gemeente tegen 
gereduceerd tarief een grastrimmer 
aanschaffen. Neem hiervoor contact op met 
Henk Suurd van de gemeente. 
 
Presentaties 
Alle presentaties en de video impressie van Buitenspeeldag 2015 staan op onze 
website. 
 
Buitenspeeldag Midden-Drenthe 8 juni 
 
Aanmelden vóór 23 mei 
Zoals gepresenteerd op de jaarvergadering kunt u dit jaar ook meedoen aan de 
Buitenspeeldag 2016. 
Dit is een landelijke dag, maar we willen hier toch een gemeentelijk tintje aan geven. 
We roepen alle Speeltuinorganisaties op hieraan mee te doen. 
Maar liefst 3 van de 5 speeltuinen die vorig jaar hebben meegedaan, hebben zich 
opnieuw aangemeld. En ook nieuwbouwwijk Nagtegael uit Beilen gaat meedoen. 
Twijfelt u nog? In de bijlage vindt u mogelijk inspiratie om u zich snel aan te melden! 
 



 

 

 

 
 
Subsidie 
Dit project wordt georganiseerd door Welzijnswerk Midden-Drenthe, de 
Buurtsportcoach, het JOGG en het bestuur van het Speeltuinoverleg. De gemeente 

Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk 
deel financieel mogelijk. Hiermee kunnen we u een 
subsidie te verstrekken om iets extra’s te organiseren. 
U kunt meedoen in uw eigen buurt als zelfstandige 
speeltuin, maar u kunt ook de samenwerking zoeken 
met anderen in de buurt, wijk of dorp.  

 
JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) 
De studenten van het JOGG kunnen een deel van uw 
activiteit verzorgen, voor maximaal 2 deelnemende 
Speeltuinorganisaties kunnen ze een bootcamp survival 
les aanbieden. Bij meer dan twee aanmeldingen wordt er 
geloot. 
Daarnaast dagen ze u uit een gezamenlijke activiteit te bedenken waarbij jongeren 
en ouderen samen actief zijn in de speeltuin. Hiervoor is een subsidie van € 100 
beschikbaar, voor maximaal 3 deelnemende Speeltuinorganisaties. 
Waar het Jogg actief is stellen ze vanzelfsprekend een gepimpt waterbar ter 
beschikking. 
 
Spelotheek 
De Spelotheek Beilen heeft voor de deelnemers een speciaal aanbod. Ze is bereid 
het subsidie bedrag te verdubbelen. Dit betekent dat ze alleen op deze 
(Buitenspeel)dag maar liefst 50% korting geeft, tot een maximale korting gelijk aan 
de subsidie van het Speeltuinoverleg. 

 
Kijk voor meer informatie op  
www.spelotheek.nl 
 
 
 
 

Aan dit aanbod zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

 U reserveert de te huren materialen, waarbij u vermeldt dat u bent aangesloten bij 
het Speeltuinoverleg.   

 Gehuurde materialen moeten zelf worden opgehaald en teruggebracht bij de 
Spelotheek.  

 U betaalt de factuur van de Spelotheek vooraf. Na 8 juni kunt u de subsidie 
ontvangen van het Speeltuinoverleg om de factuur (deels) te bekostigen.  

 
Vragen & opmerkingen 
Veel informatie kunt u waarschijnlijk vinden op de bijgewerkte website. 
Wanneer er onduidelijkheden zijn neem gerust contact op met het secretariaat. We 
zijn er tenslotte om u te ondersteunen in uw vrijwilligerswerk voor de buurtspeeltuin! 
 


