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Terugblik Ledenvergadering Speeltuinoverleg
De jaarvergadering van 2022 werd gehouden op
woensdag 13 april in Holthe.
Op de website kunt u onder vereniging/jaarvergadering
de verschillende presentaties nalezen. Het was prettig
elkaar weer te ontmoeten. Het bestuur ziet terug op een
ontspannen informatieve vergadering.
Tijdens de vergadering is Henk Sprik officieel benoemd tot voorzitter. Albert Oosting is ook
formeel opgenomen in het bestuur. Aaltinus Horsting heeft het bestuur verlaten en heeft de
functie van penningmeester overgedragen aan Albert Oosting. Tenslotte is Martin Kuiper
toegetreden als nieuw bestuurslid. Daarmee is ons bestuur nog niet compleet: we hebben
nog steeds één vacature. Interesse? Neem contact op met het secretariaat.

Aankondiging Buitenspeeldag 2022 op 8 juni a.s.
Aanmelden vóór 23 mei
Zoals aangekondigd, organiseert het bestuur van
Speeltuinoverleg samen met het team Gezond in
Midden-Drenthe en Welzijnswerk dit jaar de 7e
Buitenspeeldag.
Op onze website vindt u meer informatie; ook
kunt u contact opnemen met het secretariaat!
Meld u aan voor 23 mei, dan komt u in
aanmerking voor de ondersteuning. Stuur
hiervoor een mail naar het secretariaat.

Subsidie
De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk deel financieel mogelijk.
Hierdoor 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. Uw subsidie is maximaal € 75,- bij een
zelfstandige speeltuin en maximaal € 150,- in het geval u samenwerkt met andere
organisaties.

Aanbod team Gezond in Midden-Drenthe
Het team van Gezond in Midden-Drenthe vraagt
aandacht voor gezond eten en drinken. Het biedt de
speeltuinen fruit aan ter waarde van maximaal € 25,per aanmelding.
Het is een gevarieerd assortiment en er is altijd wel
iets bij wat kinderen lekker vinden.

Wanneer u wel wilt deelnemen maar niet goed weet hoe u dit kunt organiseren in uw buurt,
dan kunt u contact opnemen met het team.
Via contact@gezondinmiddendrenthe.nl kunt u hen bereiken.

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 8 juni en voor 8 juli declareert u de
kosten bij het Speeltuinoverleg.

Promotiematerialen
Er zijn kleurrijke posters en flyers gemaakt voor de
promotie op scholen en in de eigen buurt.
Direct na de meivakantie ontvangen alle scholen een
A3 poster waarmee we de kinderen enthousiast maken
voor de Buitenspeeldag.
Daarnaast gebruiken we een vergelijkbare opzet voor
de promotie van uw eigen activiteit. Daarin zijn het
tijdstip en de locatie opgenomen. Deze kan worden
besteld in het formaat naar keuze: A3, A4 of A5.
Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u dit aangeven
op het bevestigingsformulier welke u na aanmelding
ontvangt.

Terugkoppeling inspectiemail
Zoals u weet stuurt de gemeente elke twee maanden
een inspectiemail naar de contactpersoon. Daarin wordt
u gevraagd de speeltuin te controleren.
Op de website van het Speeltuinoverleg staat onder speeltuinen/contactpersoon een
overzicht met inspectietips. Komt u hierin iets tegen wat onder de aandacht moet worden
gebracht, dan kunt u dat aangeven aan Team Spelen.
Ook als de speeltuin in orde is, zou de gemeente graag een reactie ontvangen.

