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Hierbij heeft de LBS het initiatief
genomen om een nieuwsbrief op te
stellen.
Natuurlijk om u op de hoogte te houden
van allerlei speeltuinontwikkelingen in
Leiden, maar ook daarbuiten.
In de nieuwsbrief kunt u zaken lezen die
voor uw speeltuinvereniging interessant
kunnen zijn en wij hopen dan dat u daar
uw voordeel mee kan doen. Daarnaast
hopen we dat deze nieuwsbrief
bijdraagt aan de communicatie en
betrokkenheid van speeltuinen
onderling. De eerste uitgave van deze

Nieuwe secretaris
Hierbij wil ik me als nieuwe secretaris aan
U voorstellen.
Ik ben John van Haasteren en ben de
afgelopen 20 jaar actiefgeweest in het
bestuur van speeltuinvereniging
Vogelenwijk,waarvan 15 jaar als
voorzitter. Ik heb onlangs op bijzonder
pret-tige wijze afscheid genomen. Het
speeltuinwerk is mij zeer dierbaar en
vanuit de LBS en in samenwerking met de
gemeenteen niet in de laatste plaats de
speeltuin-verenigingen kunnen wij blijven
werken aan de toekomst van onze 16
speeltuinverenigingen.

nieuwsbrief zal zowel digitaal als per
post naar alle bestuursleden van de 16
speeltuinverenigingen verstuurd
worden.
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De Maredijk viert 60 jarig bestaan.
Bij het 60 jarig jubileum
van de Maredijk wordt
Daan Bekooy door Joop
Honsbeek terecht tot
erelid benoemd
Op 31 mei j.l. vierde speeltuin
De Maredijk het 60 jarig
bestaan met een:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderkermis
Shanti-Koor
Draaiorgel
Dartsdemonstratie met
Europees kampioene
Rilane Erades
Ballonnenwedstrijd
Klucht “ Hoop “
Loterij
Barbecue
Live Muziek

Wethouder Gerda v.d. Berg
opende het feest door als
eerste een ballon op te laten.
Joop Honsbeek hield een korte
toespraak en stelde de
aanwezigen de nieuwe
voorzitter Herialt Mens voor.
Namens de LBS waren mevr.
Frankhuizen en de nieuwe
secretaris John van Haasteren
aanwezig.
Met name was er vanuit het
bestuur aandacht voor Daan
Bekooy vanwege zijn grote
verdiensten voor De Maredijk.

Daan werd tot erelid
benoemd en ontving van het
bestuur een prachtig cadeau
n.l. een laptop.Speciaal voor
het 60 jarig bestaan was er
een jubileumboekje
opgesteld, waarin naast het
feestprogramma ook te lezen
was hoe actief deze
speeltuinvereniging nog
steeds aan klantenbinding
doet.
Namens iedereen die het
speeltuinwerk een warm hart
toedraagt; Maredijk van
harte gefeliciteerd en nog
vele jaren!
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Nieuw postbusnummer LBS
Vanaf 1 mei j.l. heeft de LBS een
nieuw postbusnummer.
Correspondentie kan verstuurd worden naar:
Leidse Bond van Speeltuinverenigingen
Postbus 2319
2301 CH Leiden

Nieuwe website speeltuinenleiden.nl
De LBS heeft zoals u weet een nieuwe
website ontworpen. De LBS zelf is heel
tevreden met de opmaak en hoopt dat
de website een positieve bijdrage levert
aan
het speeltuinwerk in Leiden.
Daarnaast hopen dat ouders met hun
kinderen nog beter de weg naar de
speeltuinen kunnen vinden.
De website heeft als adres:

website staan door op het item contact
te klikken en dan staat het mailadres al
voor u ingevuld n.l.
mail@speeltuinenleiden.nl

www. speeltuinenleiden.nl

De adressenlijst is om privacy redenen
voor de buitenwacht afgeschermd.
Inlognaam adressenlijst:
lbsleden
wachtwoord:
deltaplan
Op de website wordt het laatste nieuws
verspreid en kunt u bij het item
fotoboek fotoreportages
van speeltuinen vinden.
Via het item links vindt u o.a. de NUSO
incl. de digitale nieuwsbrief van de
NUSO.
U kunt reageren op zaken die op de

Het is de website van alle 16
speeltuinverenigingen m.a.w. wij gaan
er vanuit dat het ook in het
belang van uw speeltuin is om
zelf nieuws en fotoreportages
aan te leveren.
Dus schroom niet en mail teksten
en mail foto’s naar “
mail@speeltuinenleiden.nl.
Als u veel foto’s aanlevert dan
verwacht ik een cd in mijn
brievenbus:
John van Haasteren
Roodborststraat 21
2333 VN te Leiden.
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Rookverbod
Nieuws/Actueel
Verenigingsgebouw rookvrij
per 1 juli 2008
Roken wordt vanaf 1 juli door de
overheid niet meer toegestaan in
verenigingsgebouwen van speeltuinen,
maar ook in sportkantines, sociëteiten,
schouwburgen, theaters en
festivaltenten.
Er mag wel gerookt worden in aparte
afsluitbare ruimten en op
buitenterrassen. In feite wordt de
situatie hetzelfde als op kantoren en in
bedrijven. De maatregel komt voort uit
de Arbo-wet, die voor alle werknemers
het recht op een rookvrije werkplek
regelt. En dit geldt ook voor
vrijwilligers.

Daarnaast zal er ook
steekproefsgewijs worden
gecontroleerd. Tijdens een inspectie
wordt door de DHT-controleur
nagegaan in hoeverre de Tabakswet
wordt nageleefd. Is er sprake van
een rookbeleid (geheel rookvrij,
rookvrij met rookruimten of nog
geen rookbeleid) en zijn de
openbare ruimten zoals kantine en
vergaderzalen en de werkplekken
rookvrij? Als er een rookruimte is
ingericht, voldoet deze aan de eisen
(afgesloten ruimte, geen hinder en
overlast in de aangrenzende
ruimten, geen andere activiteiten in
deze ruimte)?

Een verenigingsbestuur mag een of
meerdere ruimtes aanwijzen als
rookruimte. Dat is niet verplicht. Aan
zo’n ruimte worden wel enige eisen
gesteld. Zo moet de ruimte afsluitbaar
zijn. Er mag geen rookoverlast zijn in de
aangrenzende ruimtes. De ruimte mag
ook niet in gebruik zijn voor andere
activiteiten, bijvoorbeeld als
vergaderzaal of kopieerruimte.

Bij overtreden van het rookverbod
riskeert men een geldboete die
kan oplopen tot 2400 euro.

De klachten van mensen die hinder of
overlast ondervinden van de rook van
anderen hebben prioriteit. Naar
aanleiding van deze klachten voeren
controleurs van de Drank, Horeca en
Tabak (DHT)-teams inspecties.

Meer info www.horecarookvrij.nl.
Verder staat er een handleiding over
de maatregel op het ledendeel van
de NUSO-site onder publicaties.
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Digitale keuring
Digitalisering Veiligheidsinspecties.
Vorige week is er een overleg geweest
tussen de DZB, de gemeente ( Jan
Scharloo – beheer spelen -) en de NUSO.
Het betrof hier in eerste aanleg de
veiligheidsinspecties van de
speeltuinen. De gemeente heeft een
digitaal systeem (data controle) die
wellicht ook toepasbaar is voor de
speeltuinen.
De inzet is dat de DZB met de gemeente
Leiden in overleg gaat met als inzet dat
het digitaal systeem ook toepasbaar
wordt voor de speeltuinen. Er moeten
dan transponders in de speeltoestellen
worden geplaatst die via een
handcomputer afgelezen kan worden.
Tijdens het aflezen kunnen er gegevens
ingevoerd worden die van belang zijn
voor de veiligheidsinspectie.
Dus je hebt altijd een inspecteur nodig

die in eerste instantie de gegevens
invoert. Na invoering van de gegevens
en bij aansluiting op een computer
kunnen er per speeltoestel
inspectierapporten en logboeken
uitgedraaid worden.
Tweede stap van de DZB is dat zij met
de inspectierapporten ook opdracht van
de gemeente kunnen krijgen om de
reparaties en aanpassingen te mogen
verrichten.
Ultieme wens van de DZB is dat zij niet
alleen het onderhoud van de
speeltuinen, maar van alle openbare
speelplekken erbij krijgen. Maar dit is
van minder belang voor het
speeltuinwerk.
Er volgt overleg met de gemeente
Leiden over een mogelijke financiering

Contacten met het ROC
De LBS heeft contacten gelegd met de
ROC om te kijken of er via bijv.
maatschappelijke stages het
speeltuinwerk ondersteund kan worden.
De studenten kunnen meehelpen met
activiteiten uit te voeren, evenementen
in de speeltuinen te organiseren, maar
voor het toezichthouden kunnen de
studenten niet verantwoordelijk worden
gesteld. In feite leveren de studenten
extra toezicht en ondersteuning bij
activiteiten.

Ook op terreinen van de
administratie kan er door het ROC
e.a.a. afgesproken worden. Daar kan
het speeltuinwerk geweldig bij
gebaat zijn. Stapsgewijs willen de
LBS en het ROC hun samenwerking
gaan uitbouwen.
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Toezichthouders en Openingstijden

Standpunten van de LBS m.b.t. het toezichthouden in de speeltuinen:
Alle speeltuinen hebben een toezichthouder nodig!
Als de gemeente verzekerd wil zijn dat alle speeltuinen ruimere openingstijden
hanteren, is het verstandig om alle 16 speeltuinen een vergelijkbare vergoeding te
verstrekken.
14 speeltuinen hebben uitdrukkelijk aangegeven dat zij niet mee willen werken aan
het openstellen van de speeltuin zonder toezicht. Ook niet als er een schadebudget
voor vandalisme tegenover staat.
Om de veiligheid van kinderen te garanderen is er toezicht nodig.
Kinderopvangorganisaties lossen het toezichthoudersprobleem in de
speeltuinen niet op.
Maar ook opleidingsinstanties zoals bijv. het ROC leveren geen structurele
oplossing voor het toezichthouden in de speeltuinen.
Voor elke speeltuin moet er een vergelijkbaar toezichthoudersbudget worden
vastgesteld; rekening houdend met de wensen vanuit de speeltuin zelf, de leden en
de wijk.
Maar wel als uitgangspunt de door de gemeente opgestelde openingstijden.
Dit zal zeker bij een aantal speeltuinen op weerstand stuiten, omdat men al jaren
op een bepaalde wijze werkt. Een aantal speeltuinen vindt het bijvoorbeeld niet
nodig om in het weekend open te zijn. Niet alle DZB medewerkers zullen
enthousiast andere werktijden toejuichen.
De LBS denkt dat het nodig zal zijn om naast de DZB medewerkers ook ander
personeel aan te trekken die op basis van het toezichthoudersprofiel en het
daaraan gekoppelde budget in de speeltuinen werkzaam zullen zijn. Ook de
senioren uit de wijk, HBO studenten pedagogiek bijv. kunnen potentiële
speeltuinwerkers zijn!
Willen we de ruimere openingstijden in de speeltuinen van Leiden kunnen
garanderen, dan zal het huidige budget voor het toezichthouden flink
opgeschroefd moeten worden.
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Veranderingen binnen het vrijwilligerswerk
Binnen WAVeS en binnen het
vrijwilligerswerk zijn enkele
veranderingen gaande met betrekking tot
het vrijwilligerswerk.
Er is vanuit de vrijwilligers steeds meer
vraag naar kortdurende of eenmalige
activiteiten. Zoals bijvoorbeeld een groep
studenten die zich op één dag gezamenlijk
wil inzetten. Daarnaast wordt het
moeilijker om vrijwilligers aan te spreken
die voor langere tijd actief willen zijn in
bijvoorbeeld een bestuursfunctie.
We zetten enkele belangrijke activiteiten
van WAVeS die voor de LBS belangrijk zijn
op een rijtje.
Deskundigheidsbevordering staat bij
WAVeS steeds meer op de kaart. We
helpen verenigingen door het aanbieden
van algemene cursussen, maar kijken ook
met de organisatie naar specifieke
problemen. WAVeS kan helpen bij het
werven van bestuursleden en het
meedenken met de organisatiestructuur,
zodat deze beter aansluit bij de
vrijwilliger van tegenwoordig.
(meer informatie bij Paul van den Heuvel)
Make a Difference Day (MADD): dit zijn 2
dagen waarop vrijwilligerswerk
plaatsvindt in kortdurende activiteiten.
Vrijwilligers kunnen proeven van
vrijwilligerswerk en organisaties kunnen
zichzelf op deze manier promoten en
actief werken aan het werven van
vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het
opknappen van speeltuinen, schoonmaken
en repareren van de toestellen, een leuke
promofilm maken, enz. MADD vindt dit in
2008 plaats op 31/10 en 1/11 en in 2009 al

in het voorjaar. Het thema van deze
twee edities is Young Energy; wat
prima past binnen de LBS. We willen
hiermee ook ouders met jonge kinderen
bereiken als potentiële vrijwilliger.
(meer informatie bij Annemieke
Dubbeldeman)
De maatschappelijke stages zijn vanaf
dit schooljaar verplicht voor elke
leerling. Dit betekent dat de leerling 72
uur stage moet lopen (verspreid over
vier tot zes jaar). Veel jongeren vinden
het leuk om met kinderen te werken..
WAVeS is de bemiddelaar op het gebied
van de maatschappelijke stages en kan
met de organisatie meedenken wat zij
als stageplek kunnen aanbieden. Zo is
er bijvoorbeeld de lintstage waarbij
jongeren afwisselend één stageplek
opvullen en een overlapperiode hebben
om elkaar in te werken.
(meer informatie bij Magda Nipius)
(door: Annemieke Dubbeldeman,
projectmedewerker, WAVeS)

