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Voorwoord 
Onze vereniging zet zich in voor vrijwilligers die in hun eigen buurt een openbare speeltuin 
beheren. Daarbij ligt de nadruk op het in stand houden, vernieuwen en versterken van 
speelvoorzieningen in samenspraak met de buurt. Met als uitgangspunten dat kinderen veilig 
en met plezier buiten kunnen spelen.  
 
Het Bestuur 
Het bestuur van onze vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe bestond in 2020 uit: 
Henk Sprik   (interim)voorzitter* 
Anita Talens   secretaris 
Aaltinus Horsting  penningmeester 
Albert Oosting **  bestuurslid 
Vacature   bestuurslid 
 
*) In 2019 is bij vertrek van de voorzitter het voorzitterschap tijdelijk (interim) overgedragen, 
totdat de leden zich hierover hebben uitgesproken. 
**) Albert Oosting is bereid gevonden vanaf 1 januari 2020 mee te draaien in het bestuur, 
overeenkomend de afspraak met de leden. In de eerstvolgende ledenvergadering wordt hij 
als kandidaat officieel voorgesteld.  
Het bestuur wordt professioneel ondersteund door Arjanne ter Bork, jongerenwerker van de 
stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Na haar vertrek bij Welzijnswerk in september is ze 
tijdelijk vervangen door haar collega Harold Kamps. Vanaf november is de ondersteuning 
overgedragen op Stefan Westerveld, jongerenwerker van de stichting Welzijnswerk Midden-
Drenthe. 
Het notuleren van de jaarvergadering wordt gedaan door Emie Reinders, administratief 
medewerker van stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.  
 
Werkzaamheden 

• Het bestuur heeft 4 keer vergaderd.  

• De Nieuwsbrief ’t Speelveld is 2 keer uitgebracht, beide in digitale vorm, uitgegeven 
in april en mei.  

• Er is 1 keer formeel overleg geweest met de gemeente Midden-Drenthe. 

• De geplande jaarvergadering van de vereniging heeft niet plaatsgevonden door de 
landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. 

• Er zijn gesprekken geweest met verschillende contactpersonen van speeltuinen die 
problemen ondervonden en ondersteuning vroegen. 

 
De Nieuwsbrief ’t Speelveld 
De communicatie naar de leden vindt plaats via de Nieuwsbrief. Daarin worden de leden en 
andere geïnteresseerden periodiek op de hoogte gebracht van activiteiten en ontwikkelingen 
op het gebied van spelen. De redactie bestaat uit alle bestuursleden.  
 
Samenwerking met het ‘Team Spelen’ van de gemeente Midden-Drenthe 
Het afgelopen jaar is er één keer overleg geweest met de gemeente. Dit najaarsoverleg was 
met wethouder Schipper, beleidsmedewerker René Klein en buitendienst-medewerker Henk 
Suurd. Bijzondere gesprekpunten was de actualisatie van het beleidsplan.  
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Jaarvergadering  
Deze is op de geplande datum in april niet door gegaan in verband de beperkende 
maatregelen ter bestrijding van de pandemie. In het najaar was de situatie niet beter 
geworden zodat er geen jaarvergadering is geweest. De kascontrolecommissie heeft de 
administratie van de penningmeester wel gecontroleerd. 
 
Buitenspeeldag 
Hoewel het buiten spelen van kinderen is gestimuleerd tijdens dit coronajaar, is de 
gemeentelijke Buitenspeeldag niet doorgegaan. Door de landelijke maatregelen zijn extra 
activiteiten in de speeltuin tijdens de Buitenspeeldag in juni aan de leden afgeraden. 
 
Bestuur op Stap  
Het bestuur heeft dit jaar geen gezamenlijk bezoek gebracht aan speeltuinen. 
 
Vernieuwing Beleidsplan  
In het najaar heeft de gemeente het proces gestart om te komen tot een vernieuwd 
beleidsplan Spelen. Tijdens de bestuursvergadering in augustus is het bestuur geïnformeerd 
over het plan van aanpak. In november is er een online bijeenkomst geweest met 
raadsleden. Hierbij heeft het bestuur een presentatie gegeven over de ervaringen met het 
huidige beleidsplan, de ontwikkelingen in de speeltuinen en de wensen voor een nieuw 
beleidsplan. In 2021 wordt dit proces vervolgd. 
 
Nawoord 
Dit Corona-jaar is voor het bestuur een vreemd jaar geweest, waarbij de fysieke contacten 
met de leden werd gemist. Waar mogelijk heeft het bestuur zich ingezet voor de individuele 
leden bij hun wens de kinderen een veilige en leuke speelplek te geven. De website en de 
nieuwsbrief blijven daarbij een belangrijk middel om de leden te informeren en te inspireren. 
 
Secretaris, 
Anita Talens 
februari 2021 


