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Nieuwsbrief LBS

TOS en Vijfhoven

Beste speeltuinvrienden,

Co Verhoogprijs

Hierbij ontvangt u van de LBS
nieuwsbrief.

Investeringsplan

Natuurlijk om u op de hoogte te houden
van allerlei speeltuinontwikkelingen in
Leiden, maar ook daarbuiten.

Werkgroep Deltaplan

deze

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 een betere
communicatie en betrokkenheid van
speeltuinen onderling.
De uitgave van deze nieuwsbrief zal
zowel digitaal als per post naar alle
bestuursleden van de 16
speeltuinverenigingen en relaties
verstuurd worden.

Spelen met regels
De NUSO heeft ervoor gezorgd dat elke
speeltuinvereniging in Leiden beschikt over het
NUSO project “ Spelen met Regels “. Dit is een
zelfwerkmethode
om
met
het
bestuur,
vrijwilligers, kinderen en leden omgangsregels op
te stellen.
De LBS beveelt deze methode van harte aan en
hoopt dat vele speeltuin-verenigingen hiermee
aan de slag willen gaan.
We kunnen elkaar dan aanspreken op gemaakte
afspraken en dat bevordert het sociale
veiligheidsgevoel in de speeltuin.
NUSO leden krijgen een grote korting bij de
aanschaf van een informatiebord. Zie ook de
link:
http://www.informatiebord.nl/produktgroep/22
/speeltuininrichting
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Algemene ledenvergaderingen
De LBS vindt het van groot belang dat elke speeltuinvereniging
jaarlijks een algemene ledenvergadering houdt. Dit gebeurt helaas niet bij
elke speeltuinvereniging en dat vindt de LBS geen goede zaak.
Heel vaak hoort de LBS dat er geen algemene ledenvergadering wordt
uitgeschreven, omdat er toch geen “ hond “ komt.
Waarom zou je dan zo’n vergadering uitschrijven?
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven:
1. In de statuten van elke vereniging staat beschreven dat er jaarlijks
door het bestuur verantwoording voor het gevoerde beleid aan de
leden moet worden afgelegd.
2. Voor het functioneren van een dagelijks bestuur is het heel
belangrijk dat er goedkeuring wordt gegeven voor het gevoerde
financiële beleid.Voor een bestuur is het vreselijk als er toch door
derden twijfels worden geuit over geldzaken. Dit kan je voorkomen
door open en eerlijk een financieel jaarverslag en begroting op
tafel te leggen.
3. Een algemene ledenvergadering is ook een mooi moment voor een
bestuur om nieuwe plannen aan de leden voor te leggen. Kan je
nooit achteraf de kritiek krijgen dat er niet gecommuniceerd is.In
feite beschermt een goed voorbereide algemene ledenvergadering
het bestuur voor onterechte kritiek.
Tip:
Start op een avond met het ALV gedeelte en ga daarna door met de
eigen
geplande
bestuursvergadering
of
andere
activiteit
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LBS 65 jarig jubileum

TOS en speeltuinvereniging
VIJfhoven

Op zaterdag 28 mei 2011 viert de
LBS het 65 jarig jubileum.

Eind januari 2010 is het sport en
Speelproject TOS- Vijfhoven gestart.
Dit is een samenwerking tussen het bestuur
van de speeltuin Vijf Hoven en de
welzijnsorganisatie
Thuis op Straat Leiden.
Doel van het project is om de speeltuin een
impuls te geven en te verbinden met het
ernaast gelegen kunstgrasveld zodat de
kinderen en jongeren van alle leeftijden uit
de wijk optimaal gebruik kunnen maken
van deze sport- en spelvooziening.
De fondsen Druckerfonds, WOZ Fonds en
Fonds 1818 finacieren het project 2010 t/m
2011.
TOS heeft een evaluatierapport opgesteld
over de periode januari
t/m half juli 2010.
De ervaringen zijn bijna allen positief.

De LBS is al druk bezig met alle
voorbereidingen.
Nadere informatie volgt nog maar noteert u
al vast deze datum in
uw agenda.

Voortgang pojectleider
Rolf Oosterbaan van de NUSO heeft bij alle
speeltuinverenigingen een bezoek afgelegd.
Door middel van uitgebreide persoonlijke
gesprekken
met
de
betrokken
speeltuinbesturen en aan de hand van een
vooraf verstuurde vragenlijst, zijn de
volgende onderwerpen in kaart gebracht:
 Algemene gegevens zoals
ledenaantallen en
 bestuurssamenstelling
 Financiën
 Openingstijden
 Praktische en sociale functie van de
speeltuin
 Vrijwilligersbeleid
 Activiteitenprogramma
 Samenwerkingsverbanden
Volgende week wordt een plan van aanpak
gepresenteerd na overleg met de gemeente
Leiden. Over de uitkomsten zullen wij u zo
goed mogelijk informeren.
Een van de vragen blijft staan: “Wordt het
oprichten van een
“ Steunpunt voor Speeltuinverenigingen “
gerealiseerd?

Er is een projectleider aangesteld voor 4
middagen in de week.
Voorlopige conclusie is dat het project
Aanslaat in de wijk; de scholen weten het
project te vinden.
Eind
december
volgt
de
tweede
rapportage.
N.B.:
Bovenstaande info is een samenvatting uit
het rapportagerapport opgesteld door Joke
Kolthof van TOS
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18 e Leidse Vrijwilligersprijs:
De Co Verhoogprijs 2010
Weet u iemand of een groep die een
vrijwilligersprijs verdient, dan kunt u een
voordracht doen.
Aanmelding kan op www.coverhoogprijs.nl
Voor 1 november!!!!!
Op dinsdag 7 december zal in een feestelijke
bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis de
prijs worden uitgereikt.
Wij hopen natuurlijk dat er speeltuinvrijwilligers
door de speeltuinverenigingen worden
voorgedragen.

Investeringsplan
De gemeente Leiden heeft voor het eerst een
afschrijvingsbedrag voor de vervanging van
speelwerktuigen in speeltuinen in de
gemeentebegroting opgenomen.
Een belangrijk gegeven om de opgebouwde
kwaliteit niet verloren te laten gaan.

Werkgroep Deltaplan
De LBS heeft onder het genot van een borrel de
leden van de werkgroep Deltaplan bedankt voor
hun inzet en begeleiding bij de renovatieplannen
in onze 16 speeltuinen. Middels een attentie in de
vorm van schrijfpennen met inscriptie werd onze
dank onderstreept.

