Jaarverslag 2018
In januari 2018 hebben wij de nieuwe schommelslang en de wipgiraffe besteld en zullen deze in
overleg met de gemeente geplaatst gaan worden. We veranderen de google gegevens van de
stichting naar het juiste adres en handelen de financiele zaken rondom de vernielingen van het ouden-nieuw verder af. We bespreken diverse opties voor nieuwe mindervalide toestellen.
In februari en maart 2018 hebben wij geen vergadering gehad.
In april 2018 hebben we de eindafrekening m.b.t. het speelkasteel ingediend bij de sponsoren. Op 18
april wordt de nieuwe schommelslang geplaatst op het Merkelan en komt er op het Foarmear een
nieuwe wipwap. De jaarrekening wordt geplaatst op de website. We bespreken de donatiebrief voor
mei 2018 en bespreken de nationale buitenspeeldag op 13 juni. We bespreken de opzet van de
informatieborden in opdracht van de gemeente. Ook vragen we de gemeente om strips te plaatsen
op het ridderkasteel voor de veiligheid van de rolstoelgebruikers.
In mei 2018 bespreken we de ondergrond voor de nieuwe geplaatste wipwap aan het Formear. De
strips voor de veiligheid voor de rolstoelgebruikers op het ridderkasteel zijn binnengekomen en
overgedragen aan de gemeente voor plaatsing. De donatiebrief is goedgekeurd en wordt komende
weken verspreid door Beetsterzwaag en Olterterp. We laten een nieuw logo voor de SSB ontwerpen
door Lyts Tomke, en maken daarmee de website, social media en het informatiebord verder up-todate. We bespreken de laatste punten voor de nationale buitenspeeldag. Later zal blijken dat deze
niet door kan gaan i.v.m. crossloop van de scholen uit Opsterland in ’t Merkelan. We doen mee met
de ANWB sponsoractie om een nieuw toestel neer te zetten, de rolstoelcarrousel. We leggen contact
met Talant voor een nauwere samenwerking en keuze (mindervalide) toestellen.
We worden begin juni 2e in de sponsoractie van de ANWB en winnen hiermee een bedrag van
€3750,-. We hebben verder geen vergadering en maken individueel de speeltuinen allemaal weer op
orde. Voor de zomervakantie is er geen vergadering meer.
In september hebben wij geen vergadering gehad.
In oktober nemen we alle toestellen en speeltuinen door en stellen actiedoelen op voor ondergrond,
kapotte onderdelen etc. We bespreken de skatebaan en besluiten het eerst te houden zoals het nu
is. We bespreken de opbrengt van de donatieronde en de financiën op dit moment. We werken de
ANWB-sponsoring qua toestel en leveranciers verder uit, en maken een financieel plan voor de
overige sponsoringen. We geven onze meningen over het eerste logo gecreëerd door Lyts Tomke, en
maken het informatiebord verder af. We bespreken het huisje aan het Foarmear (gat in dak) en wat
daar de mogelijkheden voor zijn.
In december 2018 hebben we een nieuwe leverancier gekozen voor de rolstoelcarrousel van de
ANWB sponsoractie en rekenen we de totale kosten door. De informatieborden zijn geplaatst en zien
er prachtig uit! De keuring van de gemeente is binnen en er worden in 2019 veel toestellen geruimd,
anderen krijgen nog 1 jaar. We maken een plan voor komend jaar, welke toestellen worden in 2019
en welke in 2020 geruimd/vervangen. We verdelen de taken voor de volgende vergadering om
nieuwe informatie voor nieuwe toestellen in te winnen. We wensen iedereen fijne feestdagen 😊.

Namens de Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag.

