Speeltuinvereniging “D’n Geetelingshook”
Jaarverslag 2019

Een samenvatting van het jaar 2019
Het speeljaar 2020 is nog niet begonnen i.v.m. de corona crisis.
Wij kijken terug op een goed en rustig speeljaar 2019. Er zijn opnieuw verschillende
aanpassingen gedaan naar aanleiding van het inspectierapport en de aangescherpte
eisen en regelgeving t.b.v. de veiligheid voor de kinderen.
Zaterdag 15 maart 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw
speelseizoen op de NL Doet dag.
De technische commissie en vrijwilligers hebben ook tijdens het speelseizoen
doorgewerkt aan reparatie en renovatie van de toestellen volgens het
inspectierapport en waar nodig. We houden een logboek bij. In een logboek wordt
per toestel gegevens met betrekking tot onderhoud, inspectie, vervanging van
onderdelen, reparaties en ongevallen bijgehouden.
De paaseitjes actie was ook dit jaar weer een groot succes.
Op 14 april 2019 is de speeltuin geopend. Een groot aantal kinderen was weer blij te
kunnen spelen in de speeltuin. Tijdens de opening was de onthulling van het nieuwe
logo en het nieuwe mailadres; Info@speeltuinbeltrum.nl. De onthulling werd gedaan
door de oprichter van de speeltuin, Gerard Maarse.
Tevens is de website de lucht in gegaan; www.speeltuinbeltrum.nl
In plaats van een jaarvergadering is ook dit jaar een inloop georganiseerd op
maandag 13 mei 2019. Tijdens deze inloop kunt u al uw vragen stellen en
opmerkingen delen, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Tevens ligt dan het jaarverslag en het financiële jaaroverzicht voor u ter inzage.
Contributieverhoging was een belangrijk punt wat is besproken en doorgevoerd.
We hebben een vacature voor een voorzitter; André Helmers is interim voorzitter
Benoeming nieuw bestuurslid; Mascha Scharenborg
Aftredend en niet herkiesbaar Hubert Bomers
De speeltuin is dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Met z’n allen hebben we er voor gezorgd dat de sfeer goed was in de speeltuin en
we hebben elkaar geholpen waar nodig.
Lidy klein Gunnewiek en Frans en Ans Bennink hebben elke dag de speeltuin
geopend, opgeruimd en afgesloten. We willen Lidy en Frans en Ans bedanken,
zij staan altijd voor ons klaar bij het openen, opruimen en afsluiten van de speeltuin.
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Woensdag 12 juni stond de nationale buitenspeeldag gepland.
In de speeltuin zijn 4 verschillende rebussen verstopt.
De oplossing konden de kinderen in de brievenbus doen.
Alle ingeleverde oplossingen zijn beloond met een cadeautje.
We hebben dit jaar veel initiatieven genomen om geld binnen te halen voor de
speeltuin. De statiegeld actie bij de Coop heeft 1436,80 euro opgebracht.
Begin dit jaar kregen we een gift van Probroed van €750,00.
De opbrengst van Hart voor de Achterhoek was €829,41.
En dan niet te vergeten onze actie; “help de koolmees de winter door…..”
Dat was een groot succes! Naar aanleiding van deze actie hopen wij dat de
koolmezen en pimpelmezen ons helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups.
Vele leden, inwoners van Beltrum, bekenden dragen de speeltuin een warm hart toe
als vrijwilliger, het uitbrengen van een stem of op welke manier dan ook.
Onze grote dank hiervoor!
Gezien het mooie najaar hebben we het speelseizoen verlengd, door op de mooie
dagen de speeltuin open te doen.
16 november 2019 is de speeltuin winterklaar gemaakt en zijn de deuren gesloten.
Op 30 december 2019 is het speelseizoen afgesloten door middel van een
evaluatievergadering.

Renovatie Speeltuin d’n Geetelingshook
Ook het afgelopen jaar is de stuurgroep weer actief geweest t.b.v. de renovatie van
de speeltuin. De stuurgroep is veranderd van samenstelling. Inge Ratering en Bram
Pape zijn in 2019 gestopt bij de stuurgroep. Zij hebben zich lange tijd ingezet voor de
renovatie van de speeltuin waarvoor onze grote dank!
Een nieuwe stuurgroep onder de vlag van de Raad van Overleg verkent op dit
moment de mogelijkheden voor een bredere invulling van het park inclusief de
speeltuin. Daarin hebben Antonie Kleijn, Marcel van Veen, Leo Scharenborg en
Anouk Groot Kormelink zitting.
Wat is er allemaal al gedaan?
Al geruime tijd houdt een stuurgroep namens het bestuur van de speeltuin zich bezig
met een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe speeltuin in Beltrum.
Na een zorgvuldig proces, waarbij inspraak is geweest van buurt en kinderen, is een
ontwerp gemaakt voor de speeltuin. De stuurgroep heeft vervolgens de begroting en
een dekkingsplan gemaakt waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak en
mogelijkheden zijn om het plan verder door te zetten.
Hoe worden de plannen gefinancierd?
Tijdens het traject van fondsenwerving is gebleken dat er mogelijkheden zijn om van
LEADER, een Europese subsidie, gebruik te maken als het project breder wordt
getrokken. Hiermee wordt dan ook verbinding gemaakt met het park, de beweegtuin
van Marga Klompé en de hertenweide.
Deze subsidie is belangrijk, omdat deze de helft van de totale investering financiert.
De andere helft moet door de partijen zelf bijeengebracht worden.
Het resultaat is een veelzijdig speel-doe en ontmoetpark voor jong, oud en mensen
met beperkingen, gericht op samen in dezelfde ruimte genieten. Niet alleen voor
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Beltrum, maar ook voor toeristen. Het park gaat niet volledig ‘op de schop.’ De
(speel)voorzieningen blijven deels intact. Het gaat met name om het verbinden van
de diverse zones.

Wat gebeurt er nu?
Op dit moment worden alle wensen en eisen van de projectpartners
(park, tuin Marga Klompé en dierenweide) geïnventariseerd om tot een
overkoepelend ontwerp te komen. Het is de bedoeling dat dit proces zomer 2020
klaar is, zodat we dan ook daadwerkelijk de LEADER-subsidie kunnen aanvragen.
Wat betreft de financiële middelen is het speeltuinbestuur in nauwe samenwerking
met de stuurgroep bezig met het aanschrijven van diverse fondsen, het maken en
uitrollen van een sponsorplan voor bedrijven en het organiseren en uitvoeren van
acties voor de Beltrumse bevolking in 2019. De eerste financiële aanvragen zijn
gedaan, zoals de bijdrage van het Noaberfonds die we al binnen hebben.
Wanneer is de nieuwe speeltuin klaar?
We zijn inmiddels al een behoorlijke tijd bezig om een prachtige nieuwe speeltuin
voor Beltrum te kunnen realiseren. Het kost tijd om met de betrokken partijen tot een
gedragen en passend ontwerp te komen. Ook is de invulling van het financiële
plaatje een uitdaging, maar wel een uitdaging waar we het volste vertrouwen in
hebben. We streven er naar dat in 2021 de prachtige nieuwe speel- en beweegtuin
een feit is waar Beltrum weer vele jaren mee vooruit kan!

Opgesteld door:
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