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Beste speeltuinvrienden,
Op dinsdag 17 maart 2015 j.l. heeft de eerste informatieavond van dit kalenderjaar van de Leidse Bond voor Speeltuinen (LBS) plaatsgevonden bij
SV ‘Vogelenwijk’. De doelstelling van deze avond was het uitwisselen van
kennis, het overdragen van informatie en het verbeteren van de onderlinge
samenwerking tussen de speeltuinen. Op deze informatieavond zijn een
aantal onderwerpen besproken waarvan u in deze nieuwsbrief de samenvatting aantreft.

Informatiebijeenkomst
De centrale vraag van de avond was: wat verstaat u onder een gezonde speeltuinvereniging? In kleine groepjes is hierover van gedachten gewisseld. Onderwerpen die aan bod kwamen kwamen:
Veiligheid, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke veiligheid van speeltoestellen en de veiligheid die men voelt door de omgevingsfactoren.
Renovatie/ ontwerp, hierbij ging het vooral om het uitdaging die een speeltuin moet hebben voor de betreffende doelgroep.
Organisatie, dit was een thema waar natuurlijk erg veel over werd gesproken. Organisatie is dan ook een
ruim begrip maar de twee punten die veelvuldig terug kwamen waren vrijwilligers en financiën. Daarnaast
ging het over het belang van het hebben van genoeg leden.
Lokale samenwerking, de partners die met name genoemd waren zijn partners in de wijk (bijvoorbeeld de
buurtvereniging en de welzijnsorganisaties) en daarnaast ook andere speeltuinverenigingen.
Kinderparticipatie, kinderen mee laten denken in een speeltuin, bijvoorbeeld betrekken bij het organiseren
van activiteiten en bij moestuinen onderhouden.
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Chantal Nap, coördinator van Jongeren op Gezond Gewicht
(JOGG) van de gemeente Leiden vraagt aan speeltuinen of zij
mee willen werken aan het organiseren van extra activiteiten in
het kader van spelen, sporten en bewegen. Het doel is het speeltuinwerk en het belang van voldoende beweging bij kinderen nog
meer onder de aandacht van de Leidse burgers te brengen. Vanuit Zorg en Zekerheid is er budget voor extra activiteiten op het
gebied van jongeren en bewegen.
Heeft u vanuit de speeltuinvereniging een leuk idee om in de periode eind mei tot en met juni te organiseren, dan kunt u dit
kenbaar maken door contact op te nemen met Leon Kloos. Nadere uitleg over hoe u mee kunt doen volgt op korte termijn.

VakantiePas 2015, Editie Leiden & Regio
De VakantiePas staat vol met dates… Doldwaze Dates. Een date met de stier van Potter in het Mauritshuis,
met de glijbaan, een pannenkoek of een dinosaurus in Naturalis.
Dit jaar zit in de VakantiePas een katern waarin activiteiten zijn opgenomen die het voor kinderen mogelijk
maakt ook eens te ‘daten’ met mensen waarmee ze in het dagelijks leven niet vaak activiteiten mee ondernemen. Bijvoorbeeld een kookworkshop met ouderen in een wooncentrum, dromenvangers maken met verstandelijk beperkten of dansen op een trilvloer met slechthorenden. Een double date dus!
Plaatsingspakketten
Als aanbieder heeft u weer keus uit twee pakketten voor het plaatsen van uw aanbod. Dit zijn een standaardof sponsorpakket. Met een klik op http://www.kindervakantiepas.nl/pakketten/index_leiden.html
verschijnt het overzicht van de mogelijkheden, oplopend in exposure en plaatsingsbijdrage.
Nog even de feiten
VakantiePas

: boekje op A6 formaat met zo’n 75 activiteiten in de zomervakantie

Doelgroep

: kinderen van 4-12 jaar en hun ouders/verzorgers

Oplage

: editie Leiden&Regio samen zo’n 20.000 exemplaren

Verspreiding

: Leiden, Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp

Kosten

: gratis verspreiding aan alle 4-12 jarigen via school

Indien u het aanvraagformulier invult moet onder het kopje Opmerkingen t.a.v. VakantiePas de medewerker
duidelijk vermelden dat het gaat om een Leidse speeltuinvereniging. Er is immers al ruimte voor u gereserveerd! Wilt u hulp bij het invullen neem dan contact op met Leon Kloos.
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Gouden Speld voor Cor Arnoldus
Cor Arnoldus heeft zaterdagmiddag de Gouden Speld van de gemeente Leiden ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn grote inspanningen voor de buurtvereniging Zeeheldenbuurt.
Wethouder Marleen Damen verraste Arnoldus met de speld tijdens zijn afscheidsvergadering. Arnoldus was 17
jaar lid van het bestuur en de laatste jaren voorzitter.
Arnoldus werd zo’n twintig jaar geleden actief in de Zeeheldenbuurt, toen hij actie voerde voor het behoud van
speeltuin Ons Eiland. Hij was er al snel achter dat er best geld is voor leuke dingen, als je het maar weet te vinden. Zo wist hij tien jaar geleden 80.000 euro binnen te harken om de speeltuin grondig te renoveren. Maar er
kwamen ook lastiger zaken aan de orde: de sloopplannen in de wijk en het plan voor de aanleg van een rondweg
rond Leiden pal langs de Zeeheldenbuurt. Kers op de taart voor Arnoldus is de twee miljoen euro die de wijk zelf
mag besteden om het er leuker te maken voor de bewoners.
De LBS was bij deze huldiging aanwezig en vinden het terecht dat Cor deze hoge onderscheiding van de gemeente heeft ontvangen.

Mededelingen
Statuten
Zoals u allemaal waarschijnlijk al weet, vindt op 20 mei 2015 de algemene leden vergadering van de LBS plaats
in het clubgebouw van speeltuin Westerkwartier. Volgende week ontvangt u daarvoor de vergaderstukken. Tevens zullen de nieuwe concept statuten u worden toegestuurd. Op de algemene leden vergadering van 20 mei
worden de concept statuten behandeld. Wij vragen u deze aandachtig door te lezen voor de vergadering. Heeft u
na het lezen van de concept statuten vragen of eventueel opmerkingen, dan kunt u dit laten weten aan Leon
Kloos. Graag zouden wij uw vragen of opmerkingen ten minste een week voor de ALV ontvangen. Tijdens de vergadering zal er een stemming over de Statuten plaatsvinden. Elke speeltuinvereniging, aan gesloten bij de LBS,
mag 1 stem uitbrengen.
Onderhoud en Beheer
Het speelseizoen gaat weer beginnen en dat betekent ook dat uw speeltuin zo nu en dan bezocht gaat worden
door het onderhoudsteam van de DZB om uw gras te maaien. Wilt u het onderhoudsteam helpen door zoveel
mogelijk alle losse elementen van het gras weg te halen. Daarnaast heeft het onderhoudsteam een sleutel van
uw hek nodig om de speeltuin te kunnen betreden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Agenda
- Mei start JOGG-actie in de speeltuinen
- 20 mei ALV LBS locatie Westerkwartier
- 10 juni Buitenspeeldag
Redactie: Leon Kloos en John van Haasteren
Opmaak en Lay-out: Kees v.d. Aarsen.
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