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Voorwoord van de voorzitter  
 
Speeltuin de Viking heeft het in 2019 goed gedaan! Dat vernemen we althans van meerdere kanten: 
gemeente, relaties, maar vooral van de bezoekers. En inderdaad, we hebben een fraai jaar achter de 
rug, waarin diverse beleidsaanpassingen uiteindelijk leidden tot een ware cultuuromslag.  
 
Vanuit het verleden hing er tot en met het jaar 2018 een soort van negatieve waas over de speeltuin. 
Bij het begin van het jaar 2019 werd duidelijk dat initiatieven tot het verbeteren van het imago van 
de speeltuin niet langer konden uitblijven. Zo nam het bestuur zich voor dat het in 2019 niet meer 
mocht voorkomen dat de speeltuin op bepaalde middagen zou sluiten vanwege een tekort aan 
vrijwilligers. Ook werd begonnen met kindgericht denken. Waar voorheen de nadruk lag op het 
exploiteren van de speeltuin en de speeltoestellen, werd de focus nu uitdrukkelijk verplaatst naar de 
doelgroep zelf: het op speelse wijze bezighouden van kinderen in de leeftijdsgroep t/m 12 jaar. 
 
Dit andere denken leidde in 2019 tot veel structurele verbeteringen: elk jarig kind dat een kinder-
feestje op de speeltuin had, kreeg vanaf de maand mei van ons een verjaardagscadeautje. In de 
veelgevraagde snoepzakken werd gratis een leuk speeltje toegevoegd. Als het begon te regenen 
werden de kinderen aangemoedigd om onder de partytent te gaan kleuren of knutselen. In de 
voorgaande jaren vond slechts eenmaal per seizoen een activiteit met water plaats. Maar in 2019 
werd dit uitgebreid tot alle zomerse openingsmiddagen met temperaturen boven de 24 graden.  
 
Op zondag 22 september vierden wij ons 25-jarig bestaan. De bezoekende kinderen kregen een leuke 
vikinghelm cadeau, net als een puzzelboekje, een jojo, popcorn, een ijsje en ranja. Ouders en 
begeleiders kregen consumptiebonnen, terwijl de toegang die dag voor iedereen gratis was. 
Bovendien waren er 'echte' Vikingen aanwezig, die de kinderen met hun passende activiteiten 
voortdurend wisten te boeien. 
 
Met andere woorden, naast dat dingen anders werden gedaan, kwamen er ook andere dingen bij. 
Mede door extra publiciteit werd de speeltuin in 2019 goed bezocht. Veel (groot)ouders kochten een 
seizoensabonnement en haalden daar het uiterste uit door de speeltuin herhaaldelijk te bezoeken.  
Weliswaar leidde het grotere aantal abonnementen tot minder losse entrees dan in 2018, maar aan 
de andere kant leverden de herhaalbezoeken veel meer omzet in de winkel op.  
 
De cultuuromslag had ook effect op de vrijwilligers. In januari 2019 werd een structurele 
mogelijkheid tot inspraak ingevoerd, waarvan door de vrijwilligers dankbaar gebruik werd gemaakt. 
Het luisteren naar de vrijwilligers en het implementeren van hun suggesties had diverse praktische 
verbeteringen tot gevolg.  
 
Uiteindelijk heeft Speeltuin de Viking zich in het jaar 2019 ontwikkeld tot een vooruitstrevende 
organisatie die met een klein aantal mensen veel kan bereiken. Mede door onze enthousiaste 
onderhouds- en winkelvrijwilligers en niet te vergeten onze huidige bestuursleden, plus de prettige 
samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo, is 2019 een prachtig jaar geworden.  
 
Aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen: hartelijk dank! 
 
Stichting Speeltuin de Viking 
Jan Bakker, voorzitter  
 
 
Februari 2020 
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1.  Het speeltuinseizoen in het kort  

Het speeltuinseizoen 2019 liep van zondag 7 april t/m zondag 27 oktober 2019. Na de sluitingsdatum 

werd speciaal voor onze vaste abonnementhouders nog een extra activiteit georganiseerd: een 
Sinterklaasfeest eind november. Hierover leest u verderop in dit jaarverslag meer. 

 

1.1 De periode vóór de opening (1 januari t/m 6 april 2019) 
 

Voor de periode tussen eind februari en begin maart had NUSO/Jantje Beton een landelijke collecte 
georganiseerd, waaraan de speeltuin ook heeft meegedaan. De verdeling van de opbrengst was: 50% 

voor Jantje Beton en 50% voor Speeltuin de Viking. De speeltuin hield hier het bedrag van € 155,95 

aan over. 
 

Rapporten van externe partijen hadden de speeltuin in december 2018 en januari 2019 enige 
handvatten aangereikt voor onder andere een verantwoord vrijwilligersbeleid. Een gevolg daarvan was 

dat in januari en februari met alle vrijwilligers een gesprek is gevoerd om te peilen of er behoefte was 
aan verandering. Uit deze inspraakmogelijkheid vloeide een groot aantal verbeterpunten voort, die 

werden besproken op een bijeenkomst voor onze vrijwilligers, op 16 maart in De Borgh (het gebouw 

tegenover de speeltuin). Ook dat was deels een gevolg van de hiervoor genoemde rapporten, waarin 
werd gepleit voor samenwerking met buurorganisaties. Maar het was tevens in De Borgh omdat de 

ruimte in het gebouw van de speeltuin voor dit soort bijeenkomsten duidelijk te klein was. Na de 
vergadering kregen de aanwezige vrijwilligers gedrukte aankondigingsposters voor de opening op 7 

april mee om her en der in de gemeente te verspreiden. 

  
Samen met andere in gang gezette veranderingen brak daarna een enigszins hectische tijd aan: voor 

alle vrijwilligers (inclusief bestuursleden) werd nieuwe bedrijfskleding besteld, er werd gewerkt aan 
een verbeterd abonnementensysteem met nieuwe (zelfgemaakte) pasjes ten behoeve van een goede 

toegangscontrole, er kwam een staande vriezer en ook een koffiemachine. Het logo werd vrolijker 
gemaakt door het te moderniseren, de felrode kleur verdween uit de huisstijl en er kwamen nieuwe 

folders. Er ging een werkgroepje van start ter voorbereiding van onze deelname aan de Mei'se Mert 

van eind mei 2019. 
 

Naarmate de opening van het seizoen naderde, zondag 7 april 2019, tekende zich evenwel een 
schaduwzijde af. Gaandeweg bleek dat veel vrijwilligers zich niet langer doordeweeks voor de winkel 

konden inzetten en slechts in beperkte mate tijdens de weekenden. Met andere woorden, het flex-

werken, gewenst door de vrijwilligers en begin 2019 door het bestuur geïnitieerd, leidde tot lege 
plekken op de roosters. Bovendien kon niet iedereen binnen de organisatie zich vinden in de snelle 

aanpassingen, wat het opstappen van een bestuurslid en enkele vrijwilligers tot gevolg had.  
 

Teneinde de opening van de speeltuin gedurende vier middagen per week (op woensdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag) te kunnen garanderen, besloot het bestuur in te grijpen door het instellen van 
een vast winkelteam. Omdat hiervoor alleen vrijwilligers werden gevraagd waarmee de vier 

openingsmiddagen wekelijks konden worden veiliggesteld, trokken meerdere winkelvrijwilligers die 
daar niet aan konden voldoen zich terug. 

 
Voordat de speeltuin op zondag 7 april 2019 werd geopend, heeft er veel onderhoud aan de 

speeltoestellen plaatsgevonden. Tijdens de veiligheidsinspectie van eind 2018 werd de noodzaak voor 

een groot aantal reparaties duidelijk. Deze reparaties werden, gesubsidieerd door de gemeente 
Geldrop-Mierlo, voornamelijk in maart 2019 uitgevoerd.  

 
Bij dezelfde inspectie werd geadviseerd om een klimcombinatie achter op de speeltuin te vervangen, 

maar na enig wikken en wegen heeft het bestuur daarvan afgezien. De economische levensduur was 

weliswaar verstreken, maar qua veiligheid bleek later (en eens te meer bij de inspectie van eind 2019) 
dat met enkele eenvoudige ingrepen het betreffende toestel nog wel een paar jaar mee zou kunnen. 
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1.2 Het verloop van het speeltuinseizoen (7 april t/m 27 oktober 2019) + activiteiten 
 

Nadat met name abonnementhouders op vaste 
openingsdagen in het speeltuinseizoen 2018 

verschillende keren voor een gesloten poort 

hadden gestaan, besloot het nieuwe bestuur dat 
dit in 2019 niet meer mocht gebeuren.  

 
De speeltuin is dan ook het hele seizoen 

2019 op alle beloofde dagen geopend 
geweest: op woensdag-, vrijdag-, 

zaterdag- en zondagmiddag van 13:00 tot 

17:00 uur.  
 

Voorafgaand aan de opening waren posters 
verspreid (zie links) waarop zowel een oproep 

aan potentiële vrijwilligers stond vermeld als de 

openingsdatum van 7 april. Deze posters hingen 
door acties van onze vrijwilligers niet alleen bij 

scholen, supermarkten en de bibliotheek. De 
verspreiding vond ook op andere manieren 

plaats, zoals via de Eenbesscholen in de 
gemeente Geldrop-Mierlo. Zo stond de poster 

afgebeeld in de (toen nog) papieren nieuwsbrief 

van het nabij de speeltuin gelegen Kindcentrum 
de Vlinder. Ook andere Eenbesscholen namen de 

poster in hun nieuwsbrief mee.  
 

Met name Kindcentrum de Vlinder, om de hoek 

bij de speeltuin, blijkt een belangrijke buur(t)-organisatie te zijn om mee samen te werken. Het 
speeltuinbestuur heeft in 2019 goede wederzijdse contacten met deze school opgebouwd. Een 

belangrijke ontwikkeling, want veel gezinnen met kinderen op de basisschool wonen nu eenmaal in de 
buurt van de speeltuin. Vermeldingen over de speeltuin in de nieuwsbrief van de school komen dus 

direct onder de ogen van de betreffende ouders. 

 
De posteractie heeft helaas geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Er waren bij de opening van de 

speeltuin op zondagmiddag 7 april daarentegen enorm veel bezoekers. Een veelgehoorde 
opmerking was dat men nog nooit zoveel mensen tegelijk op de speeltuin had gezien. De 

omstandigheden werkten ongetwijfeld daaraan mee: er was veel publiciteit geweest, ook in de media, 
het was goed weer, de toegang was die middag gratis en alle kinderen kregen als cadeau een buisje 

bellenblaas uitgereikt. Als openingsactiviteit mochten de kinderen bovendien deelnemen aan een 

fotospeurtocht en konden ze worden geschminkt. 
 

Tijdens de opening werd degenen die voor het seizoen 2019 een gezinsabonnement wilden 
aanschaffen, gevraagd of zij dat via de website van de speeltuin wilden aanvragen. In eerdere jaren 

werd vaak met papieren invulformulieren gewerkt, wat door slordig schrift dikwijls leidde tot moeilijk 

leesbare e-mailadressen en namen.  
 

Om dit in 2019 te voorkomen werd men naar de website verwezen, waar meteen foto’s konden 
worden opgeladen en met iDEAL kon worden betaald. Ook bestond de mogelijkheid om alle gegevens 

op de website in te vullen en pas te betalen bij het ophalen van de abonnementspasjes in de 
speeltuin. Aan de hand van de ingevulde gegevens en meegestuurde foto’s werden pasjes geprint (in 

creditcard-formaat), om daarna te worden gelamineerd.  
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Aan de door het bestuur gepropageerde methode werd op grote schaal gevolg gegeven. Helaas 

ontstond er in de loop van het seizoen enige vertraging bij het maken van sommige pasjes, omdat 
niet iedereen alle foto’s verstrekte of omdat men incomplete gegevens invulde. Hierdoor moest daar 

telkens achteraan gebeld of gemaild worden, wat buiten de procedure om tot veel extra werk voor het 
bestuur leidde.  

 

Uiteindelijk bleek 2019 wat de abonnementen betreft een tussenjaar vol ontwikkeling te zijn. In 2020 
wordt het systeem verder vereenvoudigd, wat zowel de abonnementhouders als de speeltuin ten 

goede zal komen.  
 

Twee weken na de opening volgde het Paasweekend. In de week daaraan voorafgaand was 
Kindcentrum de Vlinder traditiegetrouw al met enkele klassen op de speeltuin geweest om paaseieren 

te zoeken. Dat werd Eerste Paasdag, zondagmiddag 21 april 2019, herhaald voor de kinderen die 

de speeltuin kwamen bezoeken. Op de speeltuin waren veel blauwe en speciaal voor de kleintjes in de 
peuterhoek rode eieren verstopt, die bij inlevering goed waren voor een handje chocolade-eitjes. Ook 

waren er, voor twee verschillende leeftijdscategorieën, twee goudkleurige eieren verstopt. De vinders 
hiervan werden beloond met een gratis gezinsabonnement voor het seizoen 2019. Verder liep er een 

heuse paashaas rond en was er gelegenheid tot het beschilderen van eieren. 

 
Als extra was de speeltuin ook op Tweede Paasdag, maandagmiddag 22 april 2019, geopend. Op 

deze middag vonden geen aanvullende activiteiten plaats. 
 

Clown Willy bezocht de speeltuin op zondagmiddag 19 mei 2019. De aanwezige kinderen leerden 
voorwerpen van ballonnen te maken, jongleren en andere typische circusvaardigheden. Hoogtepunt 

was de vuurspuw-act van Clown Willy. 

 
Op donderdagmiddag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) en maandagmiddag 10 juni 2019 

(Tweede Pinksterdag) was de speeltuin extra geopend. 
  

Woensdagmiddag 12 juni 2019 vond de Nationale Buitenspeeldag plaats, traditiegetrouw 

landelijk georganiseerd door Jantje Beton. Het doel van deze middag was om zoveel mogelijk 
kinderen uit huis te krijgen (weg van hun gamegedrag) en buiten op straat te laten spelen. In eerdere 

jaren was de speeltuin ook voor deze dag aangemeld bij Jantje 
Beton als buitenspeellocatie, maar werd er gewoon toegang 

geheven. Om kinderen eerst met moeite uit hun huis te krijgen en 

daarna aan hun ouders te vragen om toegang te betalen, werd 
door het bestuur van 2019 als niet-wenselijk beschouwd.  

 
Tijdens de Buitenspeeldag was de toegang daarom gratis op onze 

speeltuin. Helaas gooide het weer landelijk gezien roet in het eten. 
De NOS maakte er zelfs een woordspeling voor: buienspeeldag. In  

heel Nederland werden vanwege de fikse regenbuien buitenspeel-

activiteiten afgeblazen. Onze speeltuin was wel de hele middag 
open, tot geluk van de kinderen die de regen trotseerden. Zij 

konden schuilen in het fort of hoela-hoepen en touwtje springen 
onder de partytent. Het stoepkrijten, waarvoor ruimte rond de 

zandbak was gereserveerd, werd vanwege de natte tegels wel 

afgelast. 
 

Op zondagmiddag 23 juni 2019 vond een oud-Hollandse spellenmiddag plaats. De kinderen 
konden meedoen met koekhappen, kloslopen, blikgooien, sjoelen en ezeltje-prik. Voor elk van deze 

activiteiten was een vrijwilliger beschikbaar die de score op een op naam gesteld kaartje bijhield. Bij 
inlevering van een volledig ingevulde kaart konden de kinderen een zakje warme popcorn krijgen. Aan 

het eind van de middag werden per leeftijdscategorie drie prijsjes verloot (1ste, 2de en 3de plaats). 
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In de maanden juli, augustus en september werd op alle middagen met temperaturen hoger dan 
24 graden voor de kinderen waterpret georganiseerd. Er is weliswaar een ‘cool’ waterspeeltoestel op 

de speeltuin aanwezig (zie foto hieronder), maar dat geeft alleen stromend water, geen spuitend 
water. Om dat hiaat te verhelpen werd ongeveer halverwege de speeltuin een zwenksproeier 

aangezet. De kinderen vonden het heerlijk om daar door het water te rennen. Ouders kregen via de 

wind frisse lucht van het water toebedeeld, zodat zij in de buurt van de sproeier een plaatsje zochten 
ter verkoeling.  

 
Vooraan op de speeltuin was speciaal voor de zomer een waterslang aangelegd waarmee kinderen nat 

konden worden gespoten. Het was de bedoeling dat dit eenmaal per uur gedaan zou worden. De 
slang was echter dermate populair, dat de kraan in de praktijk veel vaker openging. Overigens werden 

de leidingen van de sproeier en de slang iedere warme middag, voorafgaand aan de opening, voor 

alle zekerheid doorgespoten ter bestrijding van legionella.  
 

 
waterspeeltoestel 

 

 
De boodschap dat het vanaf 2019 niet langer nodig was om bij een openlucht zwembad verkoeling te 

zoeken en dat men net zo goed naar de speeltuin kon komen, werd breed verspreid. Zo werd ouders 
gevraagd om voorafgaand aan hun bezoek aan de speeltuin op een zomerdag niet te vergeten om 

een handdoek en een extra kledingsetje voor hun kinderen mee te nemen.  

 
Zondagmiddag 22 september 2019 was het een drukte van belang op de speeltuin. Op deze dag 

werd het 25-jarig bestaan van de speeltuin gevierd. Het was bekend dat er al een speeltuin op deze 
plek was geopend op 18 september 1949, precies vijf jaar na de bevrijding van deze regio. In de jaren 

daarna is er naar verluidt ook sprake geweest van een andere invulling van dit terrein.  

 
Zo schijnen hier vroeger onder andere fancy-fairs en kermissen te zijn gepasseerd en heeft er een 

verenigingsgebouw van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) gestaan. Ook waren er in de 60-er jaren 
periodes dat er sprake was van kleinere speeltuinen aan het Speeltuinpad, met een grote glijbaan en 

een kabelbaan aan de andere kant van het terrein dan nu. Of die vroegere speeltuinen een naam 

hadden, staat niet vast.  
 

Zeker is wel dat op deze zelfde plaats in juni 1994 op feestelijke wijze een speeltuin met de naam “De 
Viking” is geopend en dat was in 2019 precies 25 jaar geleden.  
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In het Prehistorisch Dorp in Eindhoven vindt jaarlijks een 
Vikingendag plaats. Het leek het bestuur toepasselijk om 

de groep die bij die gelegenheid als Vikingen optreedt, te 
vragen voor ons 25-jarig bestaan. Het lukte om de groep 

voor 22 september vast te leggen en het werd een groot 

succes.  
 

De Vikingen hadden een tent ingericht als woonruimte, 
met allerlei attributen uit de Vikingentijd. Ook werden op 

tafels schilden en zwaarden uitgestald, wat de jeugd erg 
aansprak. Op gezette tijden vonden er vechtdemon-

straties plaats waar de kinderen aan konden deelnemen. 

 
Verder kreeg de jeugd t/m 12 jaar diverse cadeautjes, 

zoals een Vikinghelm, een jojo, popcorn, ranja, snoep en 
ijs. Voor de gelegenheid was een puzzelboekje samen-

gesteld, dat vooral bestemd was voor kinderen vanaf de 

leesleeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s kregen 
consumptiebonnen voor koffie en thee met een koekje. 

 
Het feest werd later zowel online als offline uitgebreid 

beschreven in de lokale krant Middenstandsbelangen, 
vergezeld van een mooie fotoreportage. 

 

 
Na het feest rond het 25-jarig bestaan liep het seizoen langzaam ten einde. De bezoekers bleven 

komen, maar het weer verslechterde langzamerhand, met name in oktober. Ondanks een aantal 
regenachtige dagen is de speeltuin op de vier openingsmiddagen – zoals beloofd aan onze 

abonnementhouders – altijd geopend gebleven. 

 
 

1.3 Na de sluiting van het seizoen (na 27 oktober 2019) 
 

Er zou nog één groot evenement plaatsvinden, 

alleen bedoeld voor onze abonnementhouders:  
het Sinterklaasfeest, op zaterdag 23 november 

2019 in De Borgh. Voorheen werd dit op de 
speeltuin in de decembertijd op de speeltuin 

gedaan, alleen met Zwarte Pieten. Dat was echter 
steevast te koud en deze activiteit trok daarom 

meestal weinig publiek.  

 
Vandaar dat in 2019 is besloten om het Sinterklaas-

feest binnenshuis te vieren, in het verwarmde 
gebouw tegenover de speeltuin, en dan als een 

extraatje voor onze trouwe abonnementhouders. 

Het werd erg gezellig.  
 

Sint en zijn Zwarte Pieten bezorgden de aanwezige 
kinderen (en hun ouders/begeleiders) een geweldig 

leuke middag vol liedjes, dansjes, ranja en niet te 
vergeten… cadeautjes. Het werd een middag die 

beslist voor herhaling vatbaar is! 
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2.  Onderhouds- en investeringsactiviteiten 
 
Ook in 2019 vonden elke woensdagochtend op de speeltuin onderhoudswerkzaamheden plaats. Het 

ging dan om onderhoud van de groenvoorziening, klusjes aan het gebouw of om onderhoud van de 
speeltoestellen.  

 
In oktober 2018 heeft op de speeltuin de jaarlijkse veiligheidsinspectie plaatsgevonden door ABOS. 

Naar aanleiding daarvan kwam van een aantal speeltoestellen de noodzaak van reparatie vóór 

opening van het seizoen 2019 naar voren. Het aantal reparaties was te groot en te omvangrijk om in 
eigen beheer te kunnen worden uitgevoerd. Zo moesten onder andere dwarsbalken van de kabelbaan 

en de vogelnestschommel worden vervangen, een klus die beter kon worden gedaan door de 
oorspronkelijke leverancier van de speeltoestellen.  

 

Het feit dat een en ander niet in eigen beheer kon worden gedaan, had tot gevolg dat bij de 
gemeente een verzoek werd ingediend om de totaalkosten ten laste te laten vallen van de 

investeringsbijdrage. De gemeente ging akkoord met de offertes voor de reparaties, waarna de 
beschikking begin 2019 volgde en het merendeel van de reparaties eind maart 2019 kon worden 

uitgevoerd. 
 

Wat wel in eigen beheer kon worden gedaan was 

bijvoorbeeld het roestvrij maken en opnieuw in de 
verf zetten van de vierpersoons wip (foto). 

 
Zoals eerder vermeld in dit jaarverslag kregen de 

vrijwilligers begin 2019 de kans op inspraak, 

waaruit enkele ideeën voor nieuwe investeringen 
voortkwamen. Dat betrof onder andere een 

staande vriezer in de winkel en bedrijfskleding 
voor de vrijwilligers. De bedrijfskleding bestond uit 

een poloshirt en fleece vest, beide voor en achter 

met het logo van de speeltuin daarop geborduurd. De vrijwilligers hadden voor deze bedrijfskleding 
gepleit om hun herkenbaarheid tegenover ouders te vergroten. Ouders wilden graag weten door wie 

hun kind op de speeltuin werd (en wordt) aangesproken. Ook deze investeringen werden door de 
gemeente Geldrop-Mierlo ten laste gebracht van de investeringsbijdrage 2019.  

 
Een andere investering betrof het terrasmeubilair. Eind 2018 werd gekozen voor terrasstoelen met 

armleuningen, ronde tafeltjes en 3 grote parasols. Ook deze investering werd door de gemeente 

goedgekeurd. Het geheel werd tenslotte begin mei 2019 geleverd. Het nieuwe terrasmeubilair viel 
goed in de smaak bij de bezoekers; voor de vrijwilligers betekende het in de praktijk evenwel 

behoorlijk wat extra werk. Na elke winkeldienst moesten de stoelen worden opgestapeld en bij het 
begin weer worden uitgezet. Als de oude bomen op de speeltuin bloeiden, gaf dat behoorlijk wat 

afval. Dat diende voorafgaand aan elke openingsmiddag met een borstel van de tafels en stoelen te 

worden geveegd. Vaak bleef het spul ook plakken of hadden kinderen ranja gemorst, zodat tafels en 
stoelen met een sopje moesten worden gereinigd. Mogelijk dat dit in 2020 tot nieuwe investeringen 

leidt, bijvoorbeeld in de vorm van hoezen om de stoelen en tafels in elk geval ’s avonds en tijdens 
sluitingsdagen mee af te dekken. 

 
In 2019 bleek dat de inhoud van de op de speeltuin aanwezige brandplusapparaten moest worden 

vervangen en dat de apparaten opnieuw onder druk moesten worden gezet. Datzelfde gold voor de 

brandslang. Het opnieuw vullen van de apparaten gebeurde extern; in de tussentijd mocht de 
speeltuin over leen-brandblusapparaten beschikken. 

 
In de herfst van 2019 hebben de groepen 7 & 8 van Kindcentrum de Vlinder tweemaal per week 

geholpen met het bladruimen. Dat werd een groot succes, hartelijk dank daarvoor! 
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3.  Samenwerking met de gemeente 
 

In het jaar 2019 heeft zich een bijzonder goede samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo 

ontwikkeld. Dit geldt voor meerdere gebieden binnen de gemeente, zowel op uitvoerend als op 
bestuurlijk niveau. Verschillende medewerkers van de gemeente toonden zich bereid om serieus mee 

te denken over uiteenlopende zaken, wat het bestuur van Stichting Speeltuin de Viking bijzonder op 
prijs stelt. Het bestuur vertrouwt erop dat deze prettige samenwerking zich in 2020 zal voortzetten. 

 

4.  Organisatie 
 
Stichting Speeltuin de Viking exploiteert in Geldrop (binnen de gemeente Geldrop-Mierlo) een 
openluchtspeeltuin in de wijk Braakhuizen-Zuid voor kinderen t/m 12 jaar. 

 

Onze contactgegevens zijn: 
Stichting Speeltuin De Viking 

Speeltuinpad 2 
5666 TD Geldrop 

 

Vaste telefoon: 040 286 3845 
Mobiel: 06 1629 0558 

E-mail: speeltuindeviking@gmail.com 
 

Website: www.speeltuindeviking.com 
Facebook: https://www.facebook.com/speeltuin.deviking/ 

 

Administratieve gegevens: 
RSIN/Fiscaal nummer: 8219 23 602 

KvK Eindhoven nummer: 17275851 
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4.1  Bestuur 
 
Aan het begin van het jaar 2019 nam de heer Jan Bakker het voorzitterschap van Stichting Speeltuin 

de Viking over van de heer Aart van ’t Hoff. Het aftreden van de heer Van ’t Hoff lag in de lijn der 
verwachting, omdat hij bij het aangaan van het voorzitterschap in 2014 voor zichzelf had bepaald dat 

hij dat voor een termijn van maximaal vier jaar zou gaan doen. Na zijn aftreden bleef de heer Van ’t 

Hoff nog ruim twee maanden in het bestuur actief als Coördinator onderhoud & techniek.  
 

Hiermee was het bestuur van Speeltuin de Viking per 1 januari 2019 als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter:    dhr Jan Bakker 
Secretaris:    mevr Jacira Dutra 

Penningmeester:  dhr Peter van Mol 

Coördinator vrijwilligers: vacature 
Coördinator onderhoud:  dhr Aart van ‘t Hoff 

 
Op 20 maart 2019 trok de heer Van ’t Hoff zich geheel terug uit het bestuur. Na zijn vertrek toonden 

de onderhoudsvrijwilligers zich behoorlijk zelfredzaam. Het leek niet direct nodig om uit hun midden 

een nieuwe coördinator te benoemen, zij traden immers gezamenlijk op als een hecht team. Het 
bestuur liet de onderhoudsvrijwilligers vervolgens zelf het werk bepalen, waarbij de voorzitter als 

contact fungeerde tussen de onderhoudsvrijwilligers en het bestuur. Het bestellen van speelzand, het 
door de gemeente laten legen van de groencontainer of het laten legen van de afvalcontainer waren 

taken die ook door de voorzitter van de vroegere Coördinator onderhoud werden overgenomen. Tot 
die taken behoorde tevens het regelmatig tijdens het seizoen controleren van de speeltoestellen, met 

een onderhoudsvrijwilliger, en het noteren van de resultaten daarvan in een digitaal logboek.  

 
Na het vertrek van de heer Van ’t Hoff werd besloten om een actieve vrijwilliger een bestuurs-

ondersteunende en meepratende rol toe te kennen, overigens zonder officieel deel uit te maken van 
het bestuur. De vrijwilliger behartigde daarbij de winkelzaken en de productie van abonnementspasjes 

(registratie, foto’s bewerken, printen, snijden op creditcard-formaat en lamineren). Op 20 april 2019 

trok deze vrijwilliger zich echter onverwacht van de speeltuin terug, zodat alle genoemde taken bij het 
toch al kleine bestuur terechtkwamen. 

 
Gelukkig toonde de echtgenote van de voorzitter, mevrouw Wies Bakker, zich bereid om zowel de 

taken van de hiervoor genoemde vrijwilliger over te nemen, als per 1 juni 2019 plaats te nemen in het 
bestuur als Coördinator vrijwilligers. Een maand eerder had zij al de organisatie van spelactiviteiten 

voor haar rekening genomen en was zij benoemd tot vertrouwenspersoon van de vrijwilligers. 

 
Per dezelfde datum 1 juni 2019 zag mevrouw Dutra zich door privéomstandigheden genoodzaakt om 

het bestuur van de speeltuin vaarwel te zeggen. Vanaf dat moment is haar secretarisfunctie vacant. 
 

Het vele werk dat de abonnementenadministratie met zich meebracht werd voortaan opgedeeld 

tussen de penningmeester (registratie abonnementen), de voorzitter (fotobewerking, pasjes 
samenstellen en printen) en de coördinator vrijwilligers (snijden tot creditcardformaat, lamineren en 

uitgifte). 
 

Door alle ontwikkelingen zag het bestuur er aan het eind van het jaar 2019 als volgt uit: 

 
Voorzitter:     dhr Jan Bakker 

Secretaris:    vacature 
Penningmeester:   dhr Peter van Mol 

Coördinator vrijwilligers /  mevr Wies Bakker 
winkelzaken / activiteiten 
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4.2  Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers en bestuursleden hebben er met een gezamenlijke inspanning in 2019 voor gezorgd dat 
de speeltuin op alle beloofde middagen beschikbaar was voor de spelende jeugd en hun ouders of 
begeleiders. Zelfs bij regen was de speeltuin geopend, een gegeven dat met name door onze vaste 
gasten als nieuw werd ervaren en bijzonder werd gewaardeerd.  
 
Buiten het bestuur zag het vrijwilligersbestand er per 7 april 2019 (opening seizoen) als volgt uit: 
 
Onderhoud:    5 vrijwilligers 
Winkel:    7 vrijwilligers met Wies Bakker als begeleidster van één van hen 
Stagiair:    1 persoon (t/m mei) 
Ondersteunende activiteiten:  4 vrijwilligers. 
 

Naarmate de eerste weken van het nieuwe seizoen vorderden, tekende zich steeds meer een groot 

tekort af: 
 

• een vrijwilliger kon zich in de eerste weken maar één keer beschikbaar stellen; 

• een andere kon nooit en bood zich ook niet aan in noodgevallen; 

• weer een andere vrijwilliger was nauwelijks beschikbaar; 

• twee vrijwilligers konden nooit en lieten ook nooit iets van zich horen; 

• een vrijwilliger meldde zich langdurig ziek; 

• een vrijwilliger had zich op 20 april 2019 spontaan afgemeld als vrijwilliger voor winkelinkoop 

en abonnementen.  
 

In dezelfde periode ontstond de roep om een klein, gemotiveerd winkelteam waarbij de leden ervan 
voor 100% op elkaar zouden kunnen vertrouwen qua inzetbaarheid. Het ging daarbij om de 

geloofwaardigheid van de speeltuin. Het bestuur stelde zich immers ten doel om gegarandeerd vier 

dagen per week open te zijn: op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Dat 
was de speeltuin verplicht aan iedereen die een abonnement aanschafte.  

 
Per nieuwsbrief werden de vrijwilligers op 16 mei 2019 ingelicht over het voornemen om een dergelijk 

winkelteam samen te stellen. Dat bleek grote gevolgen te hebben, omdat vrijwilligers waarvan het 

bestuur vond dat die niet in het vaste team pasten, zich minder gewaardeerd voelden en daarom 
opzegden als vrijwilliger. 

 
Ondertussen was het bestuur begonnen met adverteren in Middenstandsbelangen teneinde nieuwe 

vrijwilligers te werven. Dat leidde tot een nieuwe vrijwilliger die bovendien goed in het nieuwe team 
bleek te passen.  

 

Eén vrijwilliger trok zich terug uit de winkel maar sloot zich aan bij de onderhoudsvrijwilligers. In de 
loop van 2019 heeft één onderhoudsvrijwilliger opgezegd, terwijl aan het eind van het jaar zich een 

nieuwe onderhoudsvrijwilliger aanmeldde. 
 

Aan het eind van het seizoen was het vrijwilligersbestand als volgt samengesteld: 

 
Onderhoud:    6 vrijwilligers 

Winkel:    2 vrijwilligers (met ondersteuning vanuit het bestuur) 
Hulp bij activiteiten:   5 incidenteel inzetbare vrijwilligers 

 
Eind 2019 hebben vrijwilligers en bestuur van de speeltuin met Sinterklaas een chocoladeletter 

gekregen en met de Kerst een kerstpakket. In oktober vond een gezamenlijk etentje plaats. 
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5.  Sponsors 
 
 

Gedurende het jaar 2019 trad er een aanzienlijke toename op van sponsors. In de loop van het jaar 
hebben we hiervoor een sponsorpagina op onze website toegevoegd. Hierop staan de organisaties 

vermeld die de speeltuin op de een of andere manier hebben ondersteund en/of gesponsord. Naast 
deze organisaties toonde één particulier persoon zich spontaan bereid om de speeltuin met het bedrag 

van € 50 te sponsoren.  

 
Onze grootste sponsor is de gemeente Geldrop-Mierlo die de speeltuin sinds jaar en dag onder 

andere ondersteunt met subsidie. Deze subsidie bestaat uit een structureel jaarlijks bedrag voor klein 
onderhoud en de exploitatie van de speeltuin van € 10.558 (t/m 2020). Daarnaast reserveert de 

gemeente elk jaar € 23.000 voor de kosten van onderhoud en vervanging van speeltoestellen. In 2019 

is dit bedrag slechts gedeeltelijk aangesproken. Het spreekt vanzelf dat wij als speeltuin heel blij met 
de subsidiëring en support door de gemeente. Dankzij de subsidies van de gemeente Geldrop-Mierlo 

kunnen wij de jeugd t/m 12 jaar leuke activiteiten bieden, met veilige speeltoestellen die aan de 
modernste normen voldoen. 

 
In 2019 heeft onze huisbankier 

Rabobank regio Eindhoven 

ons op twee verschillende 
manieren gesponsord. Ten eerste 

door ons ouderenproject (zie 
punt 6) te sponsoren voor het 

bedrag van € 500. Verder leverde 

de jaarlijkse ClubSupportactie van 
deze bank ons het bedrag van  

€ 447,87 op. Samen met de 
opbrengst van eerdere jaren zal 

dit bedrag in 2020 worden 
besteed aan kleine kliko’s 

verspreid over de speeltuin voor 

een gescheiden afvalverwerking. 
 

Voor speelgoed hebben wij in 2019 Bellus Toys in Geldrop benaderd, die naast een goede service 
bereid was om ook eens iets extra’s te doen voor de speeltuin. Zo zorgde dit bedrijf bijvoorbeeld 

gratis voor een groot aantal mooie stickers om op de vikinghelmen te plakken die we de kinderen 

cadeau deden bij ons 25-jarig bestaan in 2019. 
 

J&J Productions is een Geldrops bedrijf dat al 30 jaar toonaangevend is in o.a. reclameborden. Dit 
bedrijf was zo vriendelijk om gratis twee grote borden met het nieuwe Viking-logo te maken, ter 

vervanging van de oude borden op het entreetoestel en het winkeltje. 
 

Bij de opening van de speeltuin op 7 april en bij de viering van ons 25-jarig bestaan op 22 september 

2019 pakte Domino’s Pizza Geldrop uit met gratis pizzapunten (bij de opening) en een hoge 
korting op pizza's voor de vrijwilligers en Vikingen (bij het 25-jarig bestaan). 

 
Funny Trends Geldrop is een Geldropse feestwinkel met een breed assortiment. Dit bedrijf leverde 
o.a. ballonnen voor ons 25-jarig jubileumfeest op 22 september 2019 en gaf ons daarbij mooie 

kortingen. 
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6.  Ouderenproject 
 

In het kader van de rapporten van externe partijen (ook genoemd in punt 1.1 van dit jaarverslag) 
werd door onze voorzitter in februari 2019 contact opgenomen met de (toenmalige) gemeentelijke 

gebiedsregisseur Jeroen Meijer. De bedoeling was om kennis te maken en om ideeën te krijgen over 
het vinden van vrijwilligers. Hoewel bekend is dat de gemeente in principe niets doet aan het werven 

van vrijwilligers, staat men wel open voor initiatieven daartoe vanuit de vrijwilligersorganisaties zelf.  

 
De vraag die de gebiedsregisseur werd voorgelegd was: "Loopt er momenteel een ouderenproject in 
de wijk, waarop wij als speeltuin kunnen meeliften door bij 50plussers vrijwilligerswerk onder de 
aandacht te brengen?" Al snel bleek dat niet zo te zijn, maar uit dit gesprek en ook uit 

daaropvolgende ontmoetingen kwam wel een goed idee naar voren.  De gebiedsregisseur liet zich 
daarbij inspireren door het bestaan van een ouderengroepje dat wekelijks gymnastiek doet op het 

Cruijff Court en aansluitend een kop koffie drinkt in het Dienstencentrum aan het St. Jozefplein 4. Het 

idee was om de senioren op de speeltuin gratis koffie of thee te bieden, terwijl zij elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek gaan.  

 
Tegelijkertijd zou dat de speeltuin de mogelijkheid 

bieden om het vrijwilligerstekort onder de aandacht 

te brengen. Daarbij kon aan 50plussers worden 
gevraagd of zij hetzij zelf direct actie willen 

ondernemen door zich aan te melden, hetzij of zij ons 
willen helpen om onze roep om vrijwilligers in hun 

eigen omgeving te verspreiden. 
 

Het bestuur nam het idee over. Door de ochtenden 

op een andere manier in te vullen wordt de speeltuin 
multifunctioneel. De kinderen zitten ’s morgens 

immers op school. Bovendien levert de speeltuin met  
het project een maatschappelijke bijdrage aan de 

bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. 

 
Het idee werd omarmd door de Rabobank, die het 

ouderenproject voor € 500 zou sponsoren (zie ook 
punt 5). Dat bedrag was bedoeld voor koffie en thee 

voor de ouderen en eventueel cadeautjes als prijsje 

bij spel-activiteiten. Via de gebiedsregisseur wilde ook 
de gemeente wel financieel bijdragen. In september 

2019 werd een bedrag van € 300 toegezegd om te 
besteden aan (buiten)spellen die de ouderen in 

teamverband zouden kunnen doen. Van dat aanbod 
zal de speeltuin in 2020 gebruik gaan maken. 

 

Uiteindelijk zijn in 2019 in de maand september telkens op maandag drie bijeenkomsten met ouderen 
geweest. Oorspronkelijk was ook een bijeenkomst gepland op 14 oktober, maar die werd vanwege het 

koude weer afgelast. De eerste keer, op 2 september 2019, kwamen er zes ouderen kijken. Daarvan 
bleven de overige keren vier personen terugkomen. Het werd steeds erg gezellig met koffie, thee, 

koekjes, bonbons en met doorgaans een leuk potje sjoelen. 

 
Op 30 september kregen de aanwezige trouwe 50plussers een kaartje en een theelichtje cadeau om 

de donkere dagen door te komen. Het ouderenproject zal vanaf mei 2020 worden voortgezet. 
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7. Jaarrekening 
 

De informatie voorafgaand aan dit punt 7 behoort feitelijk tot het sociale jaarverslag, dat wil 

zeggen een beschrijving van de algemene gang van zaken op Speeltuin de Viking gedurende 
het boekjaar 2019. 

 
Dit punt 7 betreft van hetzelfde boekjaar 2019 het financiële gedeelte, dat uit drie onderdelen 

bestaat: de balans, de resultatenrekening en een toelichting van de penningmeester op de 

samenstelling van het geheel. 
 

 

7.1 Balans per 31-12-2019 
 
 

ACTIVA in € 2019 2018 2017 

    

Gebouw p.m. p.m. p.m. 

Inventaris 395 698 1.001 

Speeltoestellen 26.883 31.339  

Voorraad 110 568 507 

Betaalrekening 11.728 427 1.126 

Spaarrekening 38.661 44.657 64.150 

Debiteuren   6 

Kas- en Kruisposten    

Kas 374 812 0 

Vooruitbetaalde facturen   254 

    

Totaal  78.150  78.500  67.044 

 

PASSIVA in € 2019 2018 2017 

    

Algemene reserve 48.577  46.848  23.529 

Reserve nieuwbouw 29.923  29.923 19.923 

Crediteuren    273 

Vooruit ontvangen bedragen   27.513 

Resultaat saldo 350-  1.729  4.194- 

    

Totaal 78.150 78.500 67.044 

 

 



16 

 

 

 

7.2  Resultatenrekening  
 

INKOMSTEN in € 2019 2018 2017 

    

Reguliere subsidie gemeente 10.558  10.558  10.558 

Subsidie t.b.v. investeringen 16.288  10.051  

Overig ontvangen van gemeente    

Sponsoring 1.154  563  448 

Verkopen winkeltje 12.041  7.249  9.725 

Entrees (+ t/m 2018: abonnementen) 7.004  10.232  11.881 

Abonnementen (vanaf 2019) 1.673   

Rente op spaarrekening 4  6  6 

Nagekomen baten    5.465 

Kasverschillen   195,95-  21 

    

Totaal inkomsten 48.721  38.464  38.104 

 

UITGAVEN/KOSTEN in € 2019 2018 2017 

    

Onderhoud en reparaties 17.575  2.609  7.109 

Klein inventaris/gereedschap 1.303  420  

Afschrijving speeltoestellen 4.456  3.482  8.362 

Afschrijvingskosten 303  303  

Schoonmaak e.a. huisvesting  150 

Reservering nieuwbouw -  10.000  10.000 

Bankkosten, verzekeringen en bestuur 1.825  2.847  1.348 

Kantoor, alarm en exploitatie 6.079  6.854  6.107 

Inkopen winkel 8.538  5.041  6.421 

Publiciteit 3.233  357  

Spelactiviteiten 3.402  638  645 

Kosten vrijwilligers 1.663  3.730  1.864 

Kosten administratie 27  254  292 

Overige kosten 578  201  

    

Totaal uitgaven 49.071  36.735  42.298 

    

Resultaat 350-  1.729  4.194- 

    

Totaal 48.721  38.464  38.104 
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7.3  Toelichting op de jaarrekening 
 

 (door Peter van Mol, penningmeester) 

 

Afschrijvingen op inventaris 2019 betreffen een pinautomaat, printer en laptop 
 

waarde begin 2019:   € 698 
afschrijving in 2019:  € 303 

waarde eind 2019:  € 395 

 
Afschrijvingen op speeltoestellen 2019 – aangeschaft  voor 2018 

 
waarde bestaande toestellen begin 2019:  €   3.041 

afschrijving in 2019:     €   3.041 

waarde bestaande toestellen eind 2019:  €         0 
 

Afschrijvingen op speeltoestellen 2019 – aangeschaft  na 2018 
 

waarde bestaande toestellen begin 2019:  € 28.298 
afschrijving in 2019:     €   1.415 

waarde bestaande toestellen eind 2019:  € 26.883 

 
De administratie wordt nog steeds in Excel gevoerd. 

 
Omvang van de administratie is:  

 

Bank:   506 boekingsregels; 
Facturen:  131; 

Declaraties:  32. 
 

Resultatenrekening over 2019 
 

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van 2018: 

 

• om een beeld te krijgen van de verhouding tussen entrees en abonnementen is een splitsing 
daarin aangebracht; 

 

• de afgelopen jaren is € 10.000 gereserveerd voor een nieuw gebouw. In 2020 gaan we 
daarvoor door middel van fondsenwerving sponsoren zoeken. We hebben dan een 

startkapitaal van bijna € 30.000; 

 

• de uitgaven voor spelactiviteiten en publiciteit zijn fors hoger dan in 2018, wat te verklaren is 

door de cultuuromslag die in 2019 heeft plaatsgevonden. 

 

 

februari 2020 


