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Terugblik Ledenvergadering Speeltuinoverleg 
 

De jaarvergadering van 2019 werd gehouden op 
maandag 15 april in Smilde.  

 
Het concept verslag kunt u nalezen op de website. En 
ook is hier de presentatie over de Buitenspeeldag te 
vinden.  
 
Op de startpagina van onze website staat een link. 

 
 

Vooraankondiging Buitenspeeldag 2019 op 12 juni a.s. 
 

Aanmelden vóór 20 mei 
Zoals aangekondigd organiseert het bestuur van 
Speeltuinoverleg samen met de Buurtsportcoach 
dit jaar de 5e Buitenspeeldag. 
 
Op onze website vind je meer informatie of neem 
contact op met het secretariaat! 
Meld je voor 20 mei aan om in aanmerking te 
komen voor de ondersteuning. 
 

Promotiematerialen & Subsidie 
Voor elke deelnemer drukken we kleurrijke posters en flyers voor eigen promotie in de buurt. 
De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk deel financieel mogelijk. 
Hiermee kunnen we u een subsidie 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.  

 
Aanbod Spelotheek 
Net als vorig jaar biedt het verhuurbedrijf een interessant aanbod, 50% korting met een 
maximum korting van € 75,-, onder de volgende voorwaarden.  

 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 12 juni en voor 12 juli declareert u de 
kosten bij het Speeltuinoverleg. 

 

Aanbod JOGG 
Het team van Jongeren op Gezond Gewicht biedt de 
speeltuinen maximaal 6 bakken gratis druiven. Je kunt de 
druiven aanbieden zoals je zelf wil, een mooi creatief 
voorbeeld zijn de druiven-rupsjes.  
 
Wilt u hier gebruik van maken, geef dit aan op het 
bevestigingsformulier welke u na aanmelding ontvangt.  
 


