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Op pagina 11 volgen de jaarcijfers over 2015,
met op pagina 12 een aanvullende inhoudsopgave.
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1. Inleiding
Nadat het toenmalig bestuur in juni 2014, op aandringen van de gemeente, aftrad werd een nieuw
bestuur geformeerd. In 2014 stelde dit nieuwe bestuur als eerste prioriteit: zorgen dat de speeltuin
weer open kon en de kinderen van Geldrop en omgeving weer in de speeltuin konden spelen.
Vooral financieel werd orde op zaken gesteld.
Het jaar 2015 was voor dit nieuwe bestuur het eerste volle jaar, waarin zij geconfronteerd zouden
worden met alle facetten van het managen van een speeltuin. Dit jaar werd gezien als het jaar
waarin het bestuur “speeltuindeskundigheid” moest verwerven, ervaring moest opdoen en
procedures moest opstellen en verankeren. De organisatie moest definitief op orde worden gesteld
en problemen voor de toekomst moesten worden geïnventariseerd. In deze opzet is het bestuur
geslaagd. Procedures zijn beschreven en er liggen draaiboeken voor de diverse activiteiten. Voor
de periode na 2015 zou een toekomstvisie worden opgesteld. Op basis van deze toekomstvisie
zouden plannen moeten worden ontwikkeld voor het verder actualiseren van de speeltuin. Ook zou
de toekomstvisie dienen als ondersteuning voor de subsidieaanvraag bij de gemeente voor de
jaren 2017 – 2020.
Helaas is het het bestuur niet gelukt duidelijk te krijgen hoe de speeltuin, als gesubsidieerde
instelling, past in het gemeentelijk beleid. Uit gesprekken met de verantwoordelijk wethouder blijkt
wel dat deze waarde hecht aan de mogelijkheid dat kinderen kunnen bewegen en zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
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2. Bestuur
Begin 2015 is mevrouw Henckens-de Win benoemd als bestuurslid, met als taakgebied het
winkeltje en vrijwilligersaangelegenheden. In een later stadium heeft de voorzitter haar taken t.a.v.
vrijwilligers overgenomen.
In mei 2015 trad de secretaris van het bestuur af. De taken worden waargenomen door de
voorzitter.
Gedurende het jaar zijn er meerdere pogingen ondernomen om in de ontstane vacature te
voorzien. De vacature is gemeld op de site van de LEV-groep en er is een advertentie geplaatst in
Middenstandbelangen. Beide acties hebben geen resultaat opgeleverd.
De penningmeester heeft aangekondigd begin 2016 af te zullen treden.
In het bestuur hebben bij het einde van 2015 zitting:
Aart van ’t Hoff – voorzitter, waarnemend secretaris, vrijwilligersaangelegenheden
Adi van Ham – penningmeester
Jaap Berkhouwer – lid, onderhoud en techniek
Marion Henckens-de Win – lid, winkeltje, activiteiten, vertrouwenspersoon.
De verzekeringen van de speeltuin zijn uitgezocht. Er is een aanvullende verzekering tegen
hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuursleden afgesloten.

3. Probleeminventarisatie
Gesprekken met leveranciers van speeltoestellen, bezoek aan beurzen en bezoek aan
“concurrerende” speeltuinen, hebben geleid tot de nodige inzichten.
Kijken we nu naar de speeltuin, dan levert dit de volgende conclusies op:
• De speeltuin ligt op een terrein dat begrensd wordt door de achterzijde van woningen. Vanuit de
speeltuin kijk je uit op garages, schuren,
opslag en kleinschalige bedrijven. E.e.a.
geeft de speeltuin een bijzonder
“armoedige” aanblik.
• Het merendeel van de speeltoestellen is
meer dan twintig jaar oud. Economisch
zijn de speeltoestellen aan het einde
van hun levensduur. Ook is er sprake
van achterstallig onderhoud.
• Qua speeltoestellen is de opbouw van
de speeltuin onevenwichtig. De
speeltuin beschikt over meerdere grote
klimcombinaties, enkele kleine
klimtoestellen en relatief weinig
toestellen die “bewegen”.
• Als valondergrond is destijds gekozen
voor zand, zelfs op plekken waar geen valgevaar bestaat. Nadeel van zand is dat er bij
voortduring onkruid in groeit en dat het zand zich verspreidt over de hele speeltuin. Dit geeft de
speeltuin een slordige aanblik. Jaarlijks moet het zand worden gereinigd.
• Op het terrein van de speeltuin staat een groot aantal (bijzondere) bomen. De uitval van
bloesem, blad en vruchten zorgt voor veel overlast. De bomen bieden wel veel schaduw en
soms ook een plek om te schuilen voor de regen.
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• Het gebouw dat bij de speeltuin hoort dateert uit de vijftiger jaren en is volledig ongeschikt voor
deze tijd. Er zijn geen aparte kindertoiletten, de daken zijn op diverse plaatsen kapot, waardoor
lekkages ontstaan. De deur van de toiletten is slechts 1,70 meter hoog, kantoor en winkel
moeten van dezelfde ruimte gebruik maken, de opslag van winkelgoederen is dezelfde als het
archief voor het kantoor. Het water kan in de winter niet afgetapt worden en er hangt constant
een rioollucht in de winkel/kantoor.
• De speeltuin beschikt niet over een ruimte waar bezoekers kunnen schuilen als het gaat
regenen.
• De parkeergelegenheid bij de speeltuin is onvoldoende.
In de in 2016 op te stellen toekomstvisie zullen voor de genoemde problemen oplossingen moeten
worden gevonden.

4. Publiciteit
De speeltuin richt zich nadrukkelijk op de hele gemeente en wil ook proberen bezoekers van buiten
de gemeente te trekken. Om dit te realiseren heeft het bestuur regelmatig contact gezocht met de
pers, hetgeen een aantal keren leidde tot publicaties is het Eindhovens Dagblad en in
Middenstandsbelangen.
Er zijn folders gedrukt. Deze zijn verspreid onder de VVV’s van Geldrop, Mierlo en Heeze.
Daarnaast liggen de folders ook bij Bospark ’t Wolfsven en Recreatiepark Heezerenbosch.
Er is een nieuwe website ontwikkeld.
Voor de opening zijn affiches verspreid op alle scholen in Geldrop.

5. Vrijwilligers
In het jaarverslag over 2014 werd nadrukkelijk
gesteld dat het werven van vrijwilligers
absolute prioriteit heeft.
Er zijn diverse pogingen gedaan om nieuwe
vrijwilligers te werven. Er zijn contacten
gezocht met de wijkvereniging, er zijn diverse
artikelen en oproepen in zowel het Eindhovens
Dagblad als Middenstandsbelangen geplaatst,
er is contact gezocht met de LEV-groep en
Werkplein, er zijn posters opgehangen in
scholen. Al deze inspanningen hebben
nauwelijks resultaat gehad.
Voor het onderhoud is er contact geweest met
de reclassering, die mogelijk op projectbasis
mensen zou kunnen leveren. In een later
stadium is dit afgeketst omdat de reclassering
door bezuinigingen, niet in staat bleek voor
supervisie te zorgen.
Op dit moment draait de speeltuin op een
uiterst klein aantal vrijwilligers en is de
speeltuin ook beperkt open. Ziekte van één
vrijwilliger kan al leiden tot sluiting op bepaalde
dagen.
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Door het gebrek aan vrijwilligers komen veel operationele zaken terecht bij het bestuur, wat weer
leidt tot een buitenproportionele inzet van bestuursleden.
Er hebben een drietal vrijwilligersbijeenkomsten plaatsgevonden en er zijn zes nieuwsbrieven voor
vrijwilligers gepubliceerd.
In september is voor de vrijwilligers een barbecue georganiseerd en de vrijwilligers hebben aan het
einde van het jaar een kerstpakket ontvangen. Voor vrijwilligers in het onderhoud is werkkleding
aangeschaft. Aan vrijwilligers zijn geen vergoedingen verstrekt.
In de loop van 2015 hebben vijf MAS-stagiairs stagegelopen bij de speeltuin.

6. Klachten
Mevrouw Henckens-de Win fungeert op de speeltuin als vertrouwenspersoon. Bij haar zijn geen
klachten binnengekomen.
In de loop van het jaar is er één klacht ontvangen over het optreden van vrijwilligers op de
speeltuin. Van deze klacht is proces verbaal opgemaakt. De bevindingen zijn gecommuniceerd met
klaagster en met de betrokken vrijwilligers.

7. Veiligheid
Het protocol “In veilige handen” is gepubliceerd op de website van de stichting.
Voor nieuwe vrijwilligers is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Alle
vrijwilligers en bestuursleden beschikken over een VOG. Door een wijziging in het beleid kunnen
kosten van de VOG niet langer bij het Steunpunt KinderVakanties worden gedeclareerd. Hiervoor
in de plaats kan de VOG kosteloos digitaal worden aangevraagd. Hiervoor moet de stichting echter
over e-herkenning beschikken. Dit is nog niet gerealiseerd.
Voor één (potentiele) vrijwilliger is de VOG geweigerd.
Bij de gemeente is de vraag neergelegd om het aanvragen van VOG’s te beperken tot die
medewerkers die aanwezig zijn op momenten dat de speeltuin is geopend. Hierover hebben we
nog geen uitsluitsel ontvangen.
In 2015 is voor een tiental vrijwilligers en bestuursleden
een cursus Kinder EHBO georganiseerd. Negen
deelnemers sloten de cursus af met het behalen van het
certificaat. Het voornemen bestaat nieuwe vrijwilligers
jaarlijks aan een cursus Kinder EHBO te laten deelnemen
en ook de verplichte herhalingscursus jaarlijks te
organiseren.
De jaarlijkse controle van de alarminstallatie heeft plaatsgevonden. De installatie werkt naar
behoren. De brandblusapparatuur en EHBO-kisten zijn gecontroleerd en waar nodig vervangen.
De jaarlijkse veiligheidsinspectie is verricht. Op dit moment is deze inspectie nog verplicht,
verwacht wordt dat deze verplichting gaat vervallen en dat speeltuinen e.d. in geval van een
ongeval moeten kunnen aantonen dat zij alles wat in hun vermogen ligt hebben gedaan om het
ongeval te voorkomen.
Alle situaties op de speeltuin die gevaar kunnen opleveren zijn verholpen. De speeltuin voldoet
daarmee aan alle veiligheidseisen.
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8. Onderhoud
Bij een aantal speeltoestellen zijn onderdelen vervangen; er is een nieuwe vogelnestschommel
geplaatst, de wielen van de loopton zijn vervangen, de wagens van kabelbaan zijn vervangen, er is
een nieuw fietsmolentje geplaatst en twee kleuterschommels zijn vervangen. De pannakooi is
gelast.
Onderhoud is gepleegd aan de familieschommel, waar sprake was van beknellingsgevaar.
Ditzelfde geldt ook voor de klim-glij-combinatie.
Het springkussen is gescheurd en moet t.z.t. vervangen worden. Het hout van het piratenschip
begint de eerste verschijnselen van houtrot te vertonen. De verwachting is dat het piratenschip
binnen enkele jaren zal moeten worden gesloopt.
Het zwembadje schijnt in het verleden
meermaals op hygiënische gronden te zijn
afgekeurd. Ooit was het badje aangesloten op
een circulatiepomp, kennelijk is deze ooit defect
geraakt en sindsdien werd het badje elke avond
leeggepompt en ’s morgen weer gevuld met
water. In het gebruik werd de bodem van het
badje erg glibberig, met het risico dat kinderen
konden uitglijden en vallen.
Het badje is gesloopt en vervangen door een
grote zandbak. Gevolg hiervan is echter wel dat
het bezoekersaantal afnam. Er wordt naar
gestreefd op termijn een waterspeeltoestel aan
te schaffen. Voor bij de zandbak zijn enige
loopfietsjes e.d. aangeschaft.
De speeltuin beschikt over 750 m 2 valzand. Dit speciale zand heeft een valdempend effect.
Kinderen spelen in dit zand, waardoor het zand vervuild raakt, bovendien gaat er steeds weer
onkruid in het zand groeien. Jaarlijks wordt het zand gezeefd. Het zand zeven heeft
plaatsgevonden in april.
Het winkeltje beschikte over één loket, dat zowel als entreekassa, als als winkelloket werd gebruikt.
Regelmatig stonden hier lange rijen. Er is een extra loket gemaakt, waardoor nu de entreekassa
gescheiden is van het winkelloket.
Er zijn kassa’s aangeschaft om de ontvangsten te kunnen registreren. Door de kassa’s is tevens
de mogelijkheid tot fraude beperkt.
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In overleg met de gemeente is vastgesteld dat de
bomen op het terrein van de speeltuin vallen
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De gemeente accepteert ook het risico als er
zich onverhoopt een ongeluk met een boom zal
voordoen. In 2015 heeft een inspectie van de
bomen door de gemeente plaatsgevonden.
Het bestuur streeft ernaar in de toekomst afval
op de speeltuin gescheiden in te zamelen. De
kosten die verbonden zijn aan de aanschaf van
hiervoor geschikte afvalunits zijn echter dermate
hoog dat vooralsnog prioriteit is gegeven aan
andere zaken.
9. Openstelling
De speeltuin is opengegaan op 1e paasdag en werd gesloten aan het einde van de herfstvakantie.
Zowel bij de opening als bij de afsluiting zijn er extra activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Op deze activiteiten kwam een groot aantal bezoekers af.
De speeltuin was vier middagen in de week open; woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00
uur en zaterdag- en zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. Doordat een aantal scholen is
overgegaan op een continurooster sloten de openingstijden niet altijd aan op de schooltijden van
de kinderen. Het streven is steeds geweest om 6 middagen per week open te zijn, door het tekort
aan vrijwilligers was dit helaas niet te realiseren.
Er worden regelmatig kinderfeestjes op de speeltuin georganiseerd. Ook werd de speeltuin
regelmatig bezocht door scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

10. Bezoekers
De bezoekersaantallen vielen tegen. Enerzijds was dit te wijten aan de sloop van het badje,
anderzijds was ook het weer hieraan debet; vaak was het te warm, waardoor potentiele bezoekers
eerder geneigd waren naar een zwembad te gaan of het regende. Bij mooi weer weken bezoekers
uit naar speeltuin de Kievit in Nuenen, dat wel beschikt over een riant kinderbad.

11. Financiële situatie
De financiële problemen die de speeltuin in het verleden had liggen achter ons. Doordat de
gemeente de subsidieverstrekking heeft hervat is er sprake van een hanteerbare financiële situatie.
Toch is de situatie verre van rooskleurig. De noodzaak om oude speeltoestellen te vervangen
(springkussen, draaimolentje) of om nieuwe speeltoestellen aan te schaffen (waterspeltoestel) is
groot. De middelen om de speeltuin te
actualiseren zijn beperkt.
Alhoewel het bestuur ernaar streeft op
termijn niet of minder afhankelijk te zijn
van financiële ondersteuning door de
gemeente, is dit op korte termijn niet te
realiseren. De gemeente draagt op twee
manieren financieel bij aan de speeltuin.
Er is sprake van een subsidie voor de
exploitatie van de speeltuin. Deze
subsidie wordt jaarlijks verstrekt en moet
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voor een periode van vier jaar worden aangevraagd. De huidige termijn van vier jaar verstrijkt in
2016 en moet voor de periode 2017-2020 dit jaar opnieuw worden aangevraagd. Verder reserveert
de gemeente jaarlijks een bedrag voor onderhoud en investeringen voor de speeltuin. Dit bedrag
wordt jaarlijks in de gemeentelijke begroting vastgesteld. De verwachting is dat in 2016 een beroep
zal worden gedaan op het restbedrag van deze “reserve onderhoud en investeringen speeltuin de
viking”, voor de aanschaf c.q. vervanging van speeltoestellen. Ook de eigen reserve zal hiervoor
moeten worden aangesproken. Voor verdere aanschaf van nieuwe speeltoestellen ontbreken de
middelen. Het bestuur vertrouwt erop dat de gemeente ook in de toekomst geld opzij blijft leggen
voor onderhoud en investeringen, zodat kan worden “gespaard” voor de aanschaf van
speeltoestellen. Ook hoopt het bestuur op termijn over te kunnen gaan tot het realiseren van
nieuwbouw. Er heeft inmiddels overleg met de gemeente plaatsgevonden om te bezien welke
mogelijkheden tot sponsoring er zijn, toch lijkt het niet uit te sluiten dat ook hiervoor in de toekomst
een beroep zal moeten worden gedaan op de gemeente.

12. Ambitie
Om de speeltuin up-to-date te krijgen zal nog een hele hoop werk moeten worden verricht. Ook zal
het niet mogelijk zijn alle gewenste aanpassingen op korte termijn te realiseren. De te ontwikkelen
“Toekomstvisie” zal hierover meer duidelijkheid moeten geven. Het bestuur ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet. Nu kunnen de kinderen spelen in een leuke speeltuin. In de toekomst kunnen
zij spelen in een nog leukere speeltuin.
De samenwerking met de gemeente verloopt in een prettige sfeer. Het bestuur hoopt samen met de
gemeente de verdere ontwikkeling van de speeltuin in de toekomst te kunnen realiseren.
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