Verslag ledenvergadering Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
d.d. 13 april 2022 in Holthe
Aanwezig:
W.A. Schippers
R. van der Velden
L. Blomsma, A. Feikens
J. Koerts, F. Noordenbos
G. Hemink
J. Maassen
N. Popken
F. Hendriks
L. Nanuru, G. de Draaijer
D. Baardink
M. Kuiper
P. Daalman
M. Smid
H. Kamps
F. Oude Essink
R. Raatjes
A. Siegers
L. Verkleij, J. Meijering
R. Klein, S. Bakker
A. Talens, A. Horsting, A. Oosting
S. Westerveld, E. Reinders (notulist)

Noorderhoek, Beilen
Vrije Vogels, Beilen
Burg. Gerritsstraat, Bovensmilde
De Groenkampen, Hooghalen
De Naobers, Westerbork
Dorpsbelangen Hoogersmilde
De Maoties, Westerbork
Rozenstraat, Bovensmilde
Riegheide, Bovensmilde
Vabo Orvelte
Pr. Clausstraat, Smilde
De Kleine Molen, Smilde
Nagtegael, Beilen
Bobbelblad, Beilen
’t Botervolk, Beilen
Dorpsbelangen Zwiggelte
De Walakkers, Westerbork
De Steffensberg, Westerbork
Gemeente Midden-Drenthe
Bestuur Speeltuinoverleg
Welzijnswerk Midden-Drenthe

Bericht van verhindering ontvangen van:
H. Sprik
Bestuur Speeltuinoverleg
W. de Bruijne
Speelplan
G. Steenbergen
Dorpenoverleg Midden-Drenthe
M. Schuur
De Hennekampen, Beilen
J.W. Popping
Dorpsbelangen Wijster
B.J. Brust
Vosseveld, Beilen
H. Tijmes
Marsdiek, Westerbork
M. Jager
Dorpsbelangen Spier
C. Pit
De Woert, Hijken
J. de Weerd
Zwartingerkamp, Hijken
K. van der Veen
De Kromme, Westerbork
E. Maitimu
Golongan Pertemuan Bovensmilde
1. Opening
Anita Talens heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De voorzitter, Henk Sprik heeft zich ziek gemeld, daarom neem Anita het
voorzitterschap op zich. Er volgt een voorstelronde.
2. Mededelingen
- Afmeldingen, zie hierboven.
- Henk Sprik heeft begin 2020 tijdelijk het voorzitterschap overgenomen van
Albert Raven die toen is gestopt. In maart van dit jaar ontvingen we het
droevige bericht dat Albert was overleden. Dit heeft ons allemaal zeer geraakt.
- Henk Suurd is afgelopen maandag met pensioen gegaan. In de nieuwsbrief en
op de website staat een interview met hem. Er is tot nu toe nog geen opvolger
gevonden. Het bestuur van het Speeltuinoverleg is betrokken bij de selectieprocedure.
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- Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR). Een notaris gaat de statuten van
het Speeltuinoverleg bekijken. Mogelijk dat volgend jaar een statutenwijziging
op de agenda staat.
- Sinds 27 maart 2022 is het voor organisaties verplicht om hun UBO's
ingeschreven te hebben in het UBO-register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners)
zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben
over een organisatie. Bij een vereniging is dat het bestuur. Het bestuur zal zich
laten inschrijven in het UBO-register.
- Het bestuur heeft een zienswijze ingediend op de Omgevingsvisie van de
gemeente. Het speelbeleid heeft veel raakvlakken met ander beleid binnen de
gemeente. Daarom probeert het bestuur zoveel mogelijk het spelen zo breed
mogelijk onder de aandacht te brengen.
3. Notulen ledenvergadering 15 april 2019
Marga Smid vraagt waarom er niets is georganiseerd met het 20-jarig bestaan.
Het bestuur had de indruk dat er niet zoveel draagvlak was. In de bijlage van de
nieuwsbrief maart 2021 is een terugblik gegeven over die 20 jaar.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019, 2020, 2021
De jaarverslagen worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Financiën:
a. Financieel jaarverslag 2019, 2020 en 2021
De penningmeester, Aaltinus Horsting geeft een korte toelichting op de jaarverslagen.
b. Verslag kascommissie
De kassen van 2019 en 2020 zijn gecontroleerd door Kirsten Broekhuizen en
Ellen Oosting. De penningmeester leest hun verslag voor.
Albert Gils en Jan Gunnewijk hebben de kas van 2021 gecontroleerd en
goedgekeurd. Albert Gils is aanwezig en geeft een kort verslag.
Aaltinus merkt op, dat de aanpassingen op de website door de gemeente zijn
betaald. De website wordt gemiddeld tien keer per week bekeken. Van de
Buitenspeeldag in 2019 is een film gemaakt door de Beiler Video club, deze is te
zien op de website onder de vereniging/buitenspeeldag.
De bestuursleden van het Speeltuinoverleg kunnen hun reiskosten declareren, ze
ontvangen een vergoeding van € 0,28 per km.
Er wordt aan de penningmeester decharge verleend.
c. Begroting 2022
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
d. Vaststelling contributie 2022
De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld en blijft € 7,50 per speeltuinorganisatie.
e. Verkiezing leden kascommissie
Albert Gils en Peter Daalman zullen in 2023 de kas controleren.
6. Bestuursverkiezing
Aaltinus Horsting is aftredend en heeft besloten zijn termijn niet te verlengen.
Ter vergadering worden benoemd: Henk Sprik (voorzitter), Albert Oosting
(penningmeester) en Martin Kuiper (algemeen bestuurslid).
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Geïnteresseerden voor de vacante bestuursfunctie kunnen zich melden bij het
bestuur.
7. Voorstel aanpassing basisvergoeding
Albert Oosting geeft een toelichting op het tot stand komen van de
basisvergoeding. Peter Daalman geeft aan dat de voorgestelde € 135,- de
bankkosten niet dekt en heeft zijn twijfels of dit een goed voorstel is. Het bestuur
neemt dit mee naar de gemeente.
8. Rondvraag
- Vraag René van der Velden: Hoe moet ik de prullenbakken legen?
René Klein antwoordt dat bij Team Spelen een sleutel voor de prullenbak kan
worden gehaald en lege zakken worden aangevraagd. Stark haalt in
sommige dorpen het zwerfvuil uit de speeltuinen, ze legen in principe niet de
prullenbakken.
- Vraag van Foppe Noordenbos: Wat zijn de criteria voor het aanvragen van een
nieuw toestel?
René Klein antwoordt dat er interne richtlijnen zijn wanneer een nieuw toestel
kan worden geplaatst. Een verzoek kan ter beoordeling worden voorgelegd aan
de gemeente.
- Vraag Albert Siegers: Waarom hebben we geen taart gekregen?
Albert Oosting antwoordt dat alleen wanneer een uitnodiging wordt ontvangen
bij een opening of heropening het bestuur een taart zal meenemen.
9. Toelichting proces Beleidsplan door Sharré Bakker
Sharré Bakker van de gemeente Midden-Drenthe ondersteunt Team Spelen met
het beleidsplan Spelen.
Het huidige beleidsplan is elf jaar oud. Het is belangrijk om periodiek te kijken of
het beleid geactualiseerd moet worden. Hierover hebben o.a. meegedacht:
mensen die werkzaam zijn m.b.t. sport en bewegen, jongeren, basisschoolleerlingen en het VN panel.
Input voor het nieuwe beleidsplan (2022-2031) is verzameld door
bijeenkomsten, veldonderzoek, een enquête en buurtwandelingen met
basisschoolkinderen.
Peter Daalman merkt op, dat in het onderzoek van Speelplan bijna altijd ‘goed’
wordt aangegeven en dat terwijl sommige speeltuinen helemaal niet goed zijn,
staan zelfs op punt van ontruimen. Hij vraagt vanuit welke basis normeringen
worden toegeschreven. Er wordt namelijk niet gesproken met degene die
speeltuinen beheert. Sharré merkt op, dat veldonderzoek een momentopname is
en dat er door Speelplan een nulmeting is uitgevoerd. Speelplan heeft een vaste
lijst van criteria.
Opmerkingen over het veldonderzoek kunnen doorgegeven worden aan het
bestuur van het Speeltuinoverleg.
10. Terugkoppeling veldwerk door Stefan Westerveld
Omdat Willem de Bruijne van Speelplan vanavond niet aanwezig kan zijn geeft
Stefan Westerveld van Welzijnswerk een korte toelichting.
Er is door Speelplan veldonderzoek gedaan. In het najaar zijn alle speeltuinen
bezocht voor een speelruimtescan. Er is informatie opgehaald bij vrijwilligers in
de vorm van een enquête, er zijn buurtwandelingen geweest met kinderen van
de basisschool en er zijn gesprekken geweest met jongeren in de leeftijd van 12
tot 18 jaar.
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Opgemerkt wordt, dat Oslopalen een aanvulling zouden kunnen zijn. De Oslopaal
is een ontmoetingsplek waar de telefoon of laptop opgeladen kan worden met
eigen oplaadkabel. Het is een cirkelvormige bank met zitjes en op het dak liggen
zonnepanelen. Verdere informatie wordt naar Stefan gestuurd.
11. Rookvrije generatie door Nathalie Hommes en Wineke Holtrop
Het team Gezond in Midden-Drenthe (GIMD) wordt gevormd door collega’s van
Sport Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.
Samen met de inwoners zetten zij zich in voor een gezond en vitaal MiddenDrenthe. Ieder teamlid werkt vanuit zijn eigen aandachtsgebied en expertise. Zij
hebben veel kennis op het gebied van bijvoorbeeld sport en bewegen, gezonde
voeding en duurzaamheid. Gezond in Midden-Drenthe zet zich in voor een
gezonde en rookvrije generatie. Onder andere door te voorkomen dat kinderen in
aanraking komen met het roken.
Mogelijk dat speeltuinen ook rookvrij kunnen worden.
De speeltuin de Kleine Molen in Smilde was de eerste speeltuin in onze gemeente
die hier voor heeft gekozen. Peter Daalman vertelt hun overweging. ‘Mensen
moeten zich bewust worden van het feit dat roken in een speeltuin niet normaal
is.’ Peter kwam met Nathalie in contact en zij maakte hem erop attent, dat er
bordjes met ‘wij zijn rookvrij’ konden worden besteld. Vervolgens is hier tijdens
de Buitenspeeldag extra aandacht aan besteed.
Het team GIMD vraagt de aanwezigen over rookvrije speeltuinen na te denken.
Wanneer ze hier mee verder willen kunnen ze een afspraak maken.
12. Buitenspeeldag 2022
Op 8 juni vindt de Buitenspeeldag plaats.
Alle leden van het Speeltuinoverleg kunnen meedoen, zowel zelfstandig
(maximale subsidie bedraagt € 75,--) als ook in samenwerking met andere
speeltuinen (maximale subsidie € 150,--). Kosten moeten eerst zelf betaald
worden, daarna kan de declaratie ingediend worden. Het bestuur stelt gebruik
van promotiematerialen beschikbaar en het team van Gezond in Midden-Drenthe
stelt fruit beschikbaar. De Spelotheek heeft weer een aantrekkelijk aanbod. Hier
moeten gehuurde materialen wel zelf door de speeltuinen opgehaald, direct
betaald en weer teruggebracht worden.
Buurtspeelplek aanmelden kan voor 23 mei door een mail te sturen naar
info@speeltuinoverlegoverlegmiddendrenthe.nl. Na deze datum is opgave nog
mogelijk, maar kan geen beroep worden gedaan op de promotiematerialen en
het aanbod van de partners.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat.
13. Afsluiting
Er wordt afscheid genomen van Aaltinus Horsting. Hij was sinds 2010 een
betrokken bestuurslid en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en de prettige
samenwerking.
Anita bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 22.30 uur de
vergadering.
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