Nieuwjaarstoespraak LBS
zaterdag 10 januari 2009.
Terugblik op 2008.
De LBS kan met tevredenheid terugkijken op een intensief jaar 2008.
Waar is de LBS zo al mee bezig geweest in 2008:
Het deelnemen in de werkgroep deltaplan die de renovaties van alle
speeltuinverenigingen begeleid:
Renovatie speeltuinen 2008 begonnen:
Westerkwartier
De Speelschans
Oosterkwartier
Noorderkwartier
Merendroom
2008 Heropend:
De Speelschans
Oosterkwartier
Overleg met de gemeente over:
Uitbreiding openingstijden.
Salarisgaranties voor de DZB medewerkers; dit is voor 2009 gelukt.
Verhoging budget toezichthouders. Dit is nog in bespreking.
Pilot in een aantal speeltuinen waarin de speeltuinen zonder
toezichthouder open zijn. Hiervoor is een budget voor vandalisme van €
50.000 door de gemeente gegarandeerd, waar trouwens nog geen euro van
besteed is.
Samenwerking met andere instanties die het speeltuinwerk kunnen
ondersteunen. Resultaat: Het ROC heeft een aanbod gedaan aan alle
speeltuinen om gebruik te maken van de inzet van studenten.
De positie van speeltuinverenigingen in de wijk d.w.z. dat speeltuinen
steeds meer de ontmoetingsfunctie in een wijk veroveren en de gemeente
ondersteunt dit in de jeugdnota door de nadruk te leggen op activiteiten
voor de jeugd.

De LBS heeft de informatie en communicatie naar de Speeltuinverenigingen
verbeterd door:
o het opstellen van een nieuwe website van de LBS; dit is gerealiseerd.
o het opstellen van een nieuwsbrief die in juli 2008 is verspreid.
o het opstellen van een maillijst zodat de speeltuinen via de mail meer
actueel geïnformeerd worden. Dit functioneert al.
o het organiseren van informatieavonden zoals bijv. de avond waarin de
enquête over de openingstijden gepresenteerd werd. De grote opkomst
vanuit alle speeltuinverenigingen was een opsteker.
De LBS hoopt van ganser harte dat al deze activiteiten door de speeltuinen
gewaardeerd worden, want de reactie vanuit de speeltuinverenigingen op nieuwe
initiatieven van de LBS is over het algemeen te passief. Dat kan en moet in 2009
verbeterd worden.
De LBS heeft Waves ingeschakeld om bij 5 speeltuinen het vrijwilligersbeleid
nieuw leven in te blazen bij gebrek aan kader en vrijwilligers die activiteiten
willen begeleiden. Waves is nog steeds actief bezig en zal binnen een aantal
maanden de resultaten aan de LBS presenteren.
Op donderdag 13 maart waren de LBS, NUSO, speeltuinverenigingen en 10
zelforganisaties voor een bijeenkomst in het Leids Volkshuis met als titel
“Leiden speelt met kleur “. Het ging over de samenwerking tussen
speeltuinverenigingen en allochtone organisaties. Het beste idee voor
samenwerking werd beloond met een geldprijs.
Op zondag 5 oktober zou een feestelijke ontmoetingsdag plaatsvinden die
vanwege slechte weersomstandigheden is afgelast. In het voorjaar 2009 staat een
nieuwe dag gepland.
Belangrijke gebeurtenissen waar de LBS en waarbij gelukkig ook veel
Speeltuinbestuurders bij aanwezig waren:
o De opening van de Speelschans en Oosterkwartier
o Het 60 jarig jubileum van SBV de Maredijk met het erelidmaatschap voor
Daan Bekooy voor zijn staat van dienst.
Andere gebeurtenissen:
o De invoering van het rookverbod m.i.v. 1 juli 2008.
o De miskleun van Leefbaar Leiden m.b.t. SV Merendroom.
o De kandidaatstelling van Sonja van Uden voor de Co Verhoogprijs.
o De realisering van een ijsbaan bij SV Zuiderkwartier.
Nog even terugkijkend naar 2008 is er naar ons idee veel werk verzet maar
ook veel in gang gezet.
John van Haasteren; 10-1-2009

