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Beetsterzwaag, februari 2017 
 
De Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag zorgt voor vijf speeltuinen in het dorp. Deze liggen aan de 
Bommegaerde, het Foarmear, het Merkelân, de Reden en de Vlaslaan. Het zijn speeltuinen waar we trots 
op zijn en die voor veel plezier en beweging zorgen voor zowel kleine als de wat oudere kinderen. De 
taakverdeling tussen de Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag en de gemeente is dat de stichting zorgt voor 
plaatsing van nieuwe toestellen en het kleine onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse inspectie van de toestellen en het grote onderhoud. Bij de jaarlijkse inspecties worden 
afgekeurde toestellen geruimd. 
 
In januari treedt nieuw bestuurslid Ronald de Boer toe als algemeen lid. We ruimen het achtergebleven 
vuurwerkafval op in alle speeltuinen bij de Vlaslaan (skatebaan), zodat de kinderen dit niet oprapen.  
Ook bespreken we de donatiebrief voor de verschillende mogelijke sponsoren voor het nieuwe 
speeltoestel voor het Merkelân.  
 
In februari wordt de beslissing genomen door de gemeente om een bankje bij de Formear speeltuin te 
plaatsen. Diverse kapotte prullenbakken en onderdelen door vuurwerkschade moeten worden 
gerepareerd door de gemeente. Ook schakelen we de hulp in van de gemeente voor het schoonmaken van 
het pannaveldje i.v.m. vastzittend vuurwerk. Extra informatie wordt naar de sponsoren van het nieuwe 
toestel gestuurd.  
 
In maart bespreken we het ingekomen verzoek mee te willen helpen aan een eventuele avondvierdaagse 
in Beetsterzwaag. We passen de donatiebrief voor Beetsterzwaag en Olterterp aan i.v.m. de ANBI-status.  
Ook bespreken we de mogelijkheden tot het aanpassen van de Skysurf op De Reden aangezien deze stroef 
loopt.  
 
In april diene we verzoeken tot sponsoring in bij diverse instanties voor het nieuwe Merkelân toestel. We 
hebben het laatste overleg over de donatiebrief voor Beetsterzwaag en Olterterp in nieuwe stijl nu de 
acceptgiro komt te vervallen.  
 
In mei bespreken we het voorstel om een rol te spelen bij Mooiland, het dorpstuin initiatief naast de 
kinderopvang. Twee van de leden zijn aanwezig bij een overleg tussen Timpaan en de gemeente en de 
diverse speeltuinstichtingen van Opsterland. We vernieuwen de website met meer informatie en nieuwe 
foto’s. Voor diverse sponsoren voor het nieuwe toestel dienen we extra informatie in en vinden we extra 
mogelijke sponsoren die we benaderen. De donatiebrief kan na definitieve goedkeuring naar de drukker. 
Kapotte onderdelen aan diverse speeltuinen (Reden, Merkelan) worden door de gemeente meegenomen 
in het groot onderhoud. 
 
In juni brengen we de donatiebrief rond in Beetsterzwaag en Olterterp. We maken alle speeltuinen schoon 
en verbeteren de directe omgeving van de speeltoestellen.   
 
In juli en augustus zijn er geen vergaderingen i.v.m. de zomervakantie.  
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In september blijkt ons gekozen toestel voor het Merkelân niet meer leverbaar en krijgen we een nieuw 
voorstel van de leverancier voor een vergelijkbaar toestel. Hiermee gaan we akkoord. De eerste donatie 
komt binnen. Er zijn diverse kapotte onderdelen gemaakt aan o.a. de skysurf, bankjes, piepende 
schommels en doelpalen. Er is een waarschuwingsbord i.v.m. de warmte geplaatst bij de Skatebaan.   
 
In oktober is er geen vergadering. 
 
In november hebben we contact met diverse sponsoren voor het nieuwe toestel. We krijgen bevestiging 
en/of afwijzing van diverse andere sponsoren. We hebben contact met de gemeente over piepende 
onderdelen en beantwoorden de jaarlijkse keuringsvragen van Siep Oenema(gemeente). We nodigen Siep 
uit voor de volgende vergadering.  
 
In december is Siep Oenema van de gemeente aanwezig bij de vergadering en bespreken we de 
ondergrond voor het nieuwe toestel. Het bankje aan de Bommegaerde is vervangen voor een nieuw 
bankje. We krijgen meer toezeggingen en afwijzingen binnen omtrent het nieuwe toestel. We wachten 
nog op een tweetal sponsoren. We hebben contact met de leverancier van het nieuwe toestel over de 
bestelprocedure en plaatsingsmogelijkheden. We bespreken de laatste stand van zaken m.b.t. de toestand 
van de speeltoestellen naar aanleiding van het keuringsrapport van de gemeente. We kiezen een nieuw 
wiptoestel uit welke geleverd wordt bij het nieuwe toestel.   
 
Namens de Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag 


