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Verslag ledenvergadering Speeltuinoverleg Midden-Drenthe 

d.d. 15 april 2019 in het Kompas te Smilde 
 

Aanwezig: 
A. Gils      Buurthuis ’t Trefpunt, Holthe  
M. Bijl en M. Willems    De Stoethaspels, Hooghalen 

W. Schippers en K. Broekhuizen   Noorderhoek, Beilen 
J. de Weerd en D. Oosting   Zwartingerkamp, Hijken 

E. Oosting      Bobbelblad, Beilen 
M. Heijting en A. Siegers    De Walakkers, Westerbork 
L. Dolfing      Elp/Zuidveld  

A. Boers      de Zoppers, Beilen 
G. de Vries       Kievitstraat, Smilde 

L. Blomsma      Burg. Gerritsstr., Bovensmilde 
D. Baardink      Orvelte 
L. Langen      Dorpsbelang Witteveen 

M. Smit en J. Oomkes    Buurtver. Nagtegael, Beilen 
E. Maitimu en J. Kaihatu    Golongan Pertemuan, Bovensmilde 

N. de Vos      Riegheide, Bovensmilde 
J. Schaap      Rozenstraat nr 51, Bovensmilde 

P. Daalman      De Kleine Molen, Smilde 
 
A. Raven, A. Talens,  

A. Horsting, H. Sprik    Speeltuinoverleg Midden-Drenthe 
A. ter Bork, E. Reinders (notuliste)  Welzijnswerk Midden-Drenthe 

 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
F. Rozenveld      COG Drenthe 

C. Peters      Schapendrift, Beilen 
L. Nanuru      Riegheide, Bovensmilde 

W. Visser      Centrum Zuud, Beilen 

A. Koerts      Nije Naobers, Westerbork 

M. Schippers     Westeinde, Hijken 

H. Hopman      Hertenkamp, Bovensmilde 

F. Hendriks      Rozenstraat nr. 99, Bovensmilde 

C. Pit       De Woert, Hijken 

L. van der Hoeven     Marsdiek, Westerbork 

E. Hofman      Langbos, Westerbork 

D. Huyink      Uut de Maot, Westerbork 

M. van der Velde     Dorpsbelangen, Hoogersmilde  

Bestuur      Dorpenoverleg Midden-Drenthe 

R. Klein      Gemeente Midden-Drenthe 

D. Otten      Welzijnswerk Midden-Drenthe 
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1. Opening 

De voorzitter, Albert Raven opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Er volgt een voorstelronde; Albert Raven (voorzitter), Anita Talens (secretaris), 

Aaltinus Horsting (penningmeester) en Henk Sprik (bestuurslid). Speciaal worden 
welkom geheten, Arjanne ter Bork (jongeren-/opbouwwerker Welzijnswerk MD), 
Emie Reinders (administratief medewerker/notuliste Welzijnswerk MD), Henk 

Suurd (gemeente MD). 
 

2. Mededelingen 
- Afmeldingen zie boven.  
- In 1999 werd de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe opgericht. Dit 

  was kort na het ontstaan van de toenmalige gemeente Middenveld vanuit de  
  gemeentes Beilen, Westerbork en Smilde. Door met elkaar op te trekken  

  krijgen we resultaat. Informatie m.b.t. tot het 20-jarig bestaan zie punt 8. 
- Er is goed contact tussen 'Team Spelen' van de gemeente en het Speeltuin- 
  overleg. Het Team Spelen zorgt o.a. voor beleid, formele inspecties en groot  

  onderhoud.  
 

3. Notulen ledenvergadering 16 april 2018 
Het verslag is goedgekeurd en wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
Naar aanleiding van de notulen:  
Gevraagd wordt of er aan de website al zaken zijn verbeterd/veranderd.  

Omdat de gemeente kort geleden positief heeft gereageerd op het verstrekken 
van een volledige dekking in financiële bijdrage gaat het Speeltuinoverleg hier nu 

mee aan de slag.  
 
4. Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag is goedgekeurd en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Financiën: 
a. Financieel jaarverslag 2018 
- Een aantal speeltuinen hebben moeite met het vinden van een contact- 

  persoon. Zolang de toestellen op de speelplek blijven staan is de speeltuin  
  toegankelijk en wordt er nog groot onderhoud gepleegd. Aaltinus merkt op, dat  

  het belangrijk is, om een contactpersoon te hebben anders krijgt het Speel- 
  tuinoverleg hiervoor ook geen subsidie van de gemeente.  
- Weggehaalde en in goede staat verkerende toestellen worden verplaatst.  

  Slechte speeltoestellen worden door de gemeente in beslag genomen.   
- Er gaan steeds meer speeltuinen meedoen aan de Buitenspeeldag. De    

  gemeente staat garant voor € 1500,- . 
  De werkelijke kosten worden door het Speeltuinoverleg in rekening gebracht. 
- Voor het bewonersoverleg is in 2018 € 150,- begroot, maar niet gebruikt. Eind 

  februari 2019 zijn bewoners in Bovensmilde uitgenodigd voor een bijeenkomst  
  omdat er geen contactpersonen meer waren.    

- In 2018 is nog niet gestart met de updaten van de website (€ 1.500,-) 
- Twee speeltuinen hebben geld bij het Speeltuinoverleg in depot geplaatst.  
 

Na bovenstaande toelichting door Aaltinus wordt het financieel jaarverslag 
vastgesteld en goedgekeurd.  

 
  



3 
 

b. Verslag kascommissie  

Kirsten Broekhuizen (buurtvereniging Noorderhoek) en Ellen Oosting 
(buurtvereniging het Bobbelblad) hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. 

Er wordt aan het bestuur decharge verleend.  
 
c. Begroting 2019 

Het updaten van de communicatie, waaronder de website, ad. € 2.200,- wordt 
eenmalig door de gemeente gefinancierd.  

 
d. Vaststelling contributie 2019 
De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld en blijft € 7,50 per speeltuin-

organisatie. 
 

e. Verkiezing leden kascommissie 
Ellen Oosting en Kirsten Broekhuizen zullen in 2020 weer de kas controleren. 
Reserve is Albert Gils. 

 
6. Bestuursverkiezing 

Anita Talens en Aaltinus Horsting zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.  
Er wordt door de aanwezigen ingestemd met hun herbenoeming voor de 

komende drie jaar. 
Het Speeltuinoverleg is op zoek naar een 5e bestuurslid, bij voorkeur uit de regio 
Westerbork. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur. 

De voorzitter vraagt de leden toestemming dat een eventuele kandidaat 
gedurende het jaar al meedraait in het bestuur. De leden gaan akkoord. 

 
7. Ontwikkelingen gemeente door Team Spelen  
Henk Suurd vraagt om bij correspondentie per mail het speeltuinnummer of de 

straatnaam te vermelden.  
Aan de hand van enkele foto’s brengt hij het onderwerp Inspecties onder de 

aandacht. Zo wordt er gesproken over de afgebroken basketbalpaal bij GA de 
Ridderschool. Over houtrot en houtkrimp bij extreme droogte, zodat de bouten 
extra moeten worden gecontroleerd.  

Officieel mag er door de bewoners niet zelf aan de toestellen in de speeltuin 
gesleuteld worden. Het is belangrijk om afwijkende zaken aan de gemeente door 

te geven zodat een en ander kan worden hersteld.  
Klimtoestellen van RVS kunnen gewoon met de hoge drukspuit worden 
schoongemaakt. 

De gemeente mag geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.  
 

8. Rondvraag 
- Gevraagd wordt, om na te denken over de invulling van het 20-jarig bestaan  
van het Speeltuinoverleg. Geopperd wordt om op bezoek te gaan bij een  

leverancier in Lochem of een kijkje te nemen bij het Spijkerdorp in Drachten.  
Verdere ideeën kunnen doorgegeven worden aan het bestuur.  

 
- In Brootacker in Hooghalen moeten speeltoestellen worden verplaatst omdat 
een bouw kavel de plaats van een deel van het speelveld gaat innemen.  

=> Henk Suurd geeft aan dat de aanwezige toestellen zullen worden verplaatst.  
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- Leden uit Bovensmilde vragen aandacht voor de plaatsing van de drie bordjes 

bij het speelveldje achter de Magnoliastraat. Aanleiding  was de aanwezigheid 
van hangjongeren met negatief gedrag. Deze plek kan nu niet meer worden 

gebruikt als ontmoetingsplek door de bordjes. 
=> Henk Suurd geeft aan dat er bordjes zijn geplaatst op verzoek van 
de politie en handhavers. Volgens zijn informatie is er wel gecommuniceerd met  

het bestuur van de wijk. 
 

9. Trends van het buiten spelende kind door Erik Kolleman van Kompan  
Kompan ontwikkelt en produceert speeltoestellen. Zij zijn gespecialiseerd in 
unieke, professionele oplossingen waarbij specifieke wensen van afnemers en 

kinderen centraal staan.  
 

Spelen kun je altijd; er bestaat geen slecht weer, hooguit slechte kleding.  
33% van de kinderen voldoen niet aan de standaard bewegingsmaatstaven. 
25% heeft last van overgewicht of obesitas.  

Motivatie door spel brengt zelfs de zwakste kinderen in beweging.  
 

Spelen heeft iets: 
- sociaals (samen iets doen/leren delen),  

- fysieks (grensverleggend), 
- cognitiefs (ontwikkelen van het brein/coördinatie/een spel in een toestel) 
- creatiefs (bv. spelen met een bal) 

 
Hoe krijgen we kinderen weer in beweging?  

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is bezig met een stuk bewustwording; wat 
eet je eigenlijk/gezonde voeding. Men gaat inzoemen op suikers.  
Kinderen moeten gestimuleerd worden om meer te bewegen. Ze zitten veel 

achter spelcomputers e.d. Ouders geven ook vaak het slechte voorbeeld. Het is 
belangrijk om kinderen bij speelplekken te betrekken en te kijken of de speeltuin 

uitdagend genoeg is voor verschillende leeftijden. Het is leuk om samen (als 
gezin) plezier te maken op een speelplaats.   
 

De nieuwe trend is bewegen. Hoe kun je je speelplek verbreden?  
Kompan raadt het volgende aan; 

- is speeltuin toegankelijk voor mindervaliden 
- toegankelijke routes 
- activiteiten die vanaf grondniveau bespeelbaar zijn 

- toegang tot activiteiten die hoger gelegen zijn 
- variatie 

- uitdagingen in het spel 
- ondersteuning voor de sociale interactie 
- oplossingen voor speciale behoeften 

 
Erben Wennemars is ambassadeur van The Daily Mile.  Het is een heel 

eenvoudig, maar effectief concept dat toegepast kan worden op bv. elke 
basisschool of peuterspeelzaal. De impact kan enorm zijn – niet alleen de 
conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag 

en algehele welzijn kan vooruit gaan. Eigenlijk zou ieder kind 1,6 km. per dag 
moeten lopen.  

 
De voorzitter bedankt Erik Kolleman voor zijn bijdrage.  



5 
 

 

10. Buitenspeeldag  
Op 12 juni 2019 vindt de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats.  

Dirk Otten, buurtsportcoach bij Welzijnswerk Midden-Drenthe, helpt eventuele 
leden die voor het eerst mee willen doen.  
Alle leden van het Speeltuinoverleg kunnen meedoen, zowel zelfstandig 

(maximale subsidie bedraagt € 75,-) als ook in samenwerking met andere 
organisaties (maximale subsidie € 150,-). Het bestuur stelt gebruik van 

promotiematerialen beschikbaar. 
Het JOGG stelt gratis maximaal 6 bakken druiven per deelnemer beschikbaar.  
 

Bij de Spelotheek kan spelmateriaal worden gehuurd, zoals een springkussen, 
spelkussen, zeskampmaterialen e.d.  

De Spelotheek is bereid speciaal voor de Buitenspeeldag een korting van 50% te 
geven met een maximum korting van € 75,-. Op voorwaarde dat de materialen 
zelf door de speeltuin organisatie worden opgehaald, direct betaald en weer 

teruggebracht. 
Bij reservering aangeven: Buitenspeeldag Speeltuinoverleg.  

 
Wie in aanmerking wil komen voor subsidie kan tot 20 mei een mail sturen naar 

het secretariaat van het Speeltuinoverleg. 
Declaraties kunnen tot 12 juli worden ingediend.  
 

Gevraagd wordt of de limiet van € 150,- kan worden opgeschroefd. 
Anita geeft aan, dat het de bedoeling is om het klein te houden. Het gaat erom 

dat het zonder ‘grote dingen’ ook heel leuk kan zijn.  
 
11. Sluiting 

De voorzitter bedankt voor ieders aanwezigheid en sluit om 22.20 uur de 

vergadering. 
 


