
 
 
 

Jaarverslag 2019         

In januari hebben wij de ideeën voor het nieuwe speelhuisje aan het Utein/Foarmear doorgenomen 

en zijn we bezig geweest met de rest van de sponsoring voor de rolstoelcarrousel. 

In februari overleggen we met de gemeente en later Plaatselijk Belang over de plaatsing van het 

nieuwe JOBhok aan de Vlaslaan, bestellen we de rolstoelcarrousel voor It Merkelân en regelen we de 

ondergrond voor dit toestel. We onderhouden contact met Talant i.v.m. NL Doet op 15-16 maart en 

zijn bezig met een toestel voor in de speeltuin aan het Utein/Foarmear.   

In maart verviel de vergadering. 

In april bespreken we hoe de donatiebrief voor mei er uit moet komen te zien en wie wat doet.  

NL Doet wordt verplaatst i.v.m. het slechte weer en we zijn met Plaatselijk Belang tot een 

overeenstemming gekomen over het JOPhok: deze wordt, incl. de verantwoordelijkheden, weer van 

ons. De rolstoelcarrousel voor It Merkelân heeft inmiddels een plaatsingsdatum en we ronden de 

sponsoring af, na plaatsing.  We kiezen een toestel uit voor het Utein/Foarmear en starten de 

sponsoring hiervan op. We overleggen over een nieuw klimtoestel voor De Reden, nu het 

glij/klimtoestel is afgekeurd. We brainstormen over een freerunparcours/Calisthenicsbaan, de 

locatie, doelgroep en belanghebbenden. Het jaarverslag/jaarrekening staan op de website. 

In mei hebben we meermaals contact met de leverancier van de rolstoelcarrousel i.v.m. het stroef 

draaien van het toestel. We zijn bezig met de stickers voor het toestel die de sponsoren weergeven.  

Sponsoring voor het toestel aan het Utein/Foarmear is aangevraagd. We hebben contact met het 

JOGG over de freerunparcours, en hebben we contact met de gemeente over de vernielingen in It 

Merkelân en de mogelijkheid tot cameratoezicht. De donatiebrief wordt afgerond en eind mei 

rondgebracht. 

In juli hebben we een overleg gehad met Medifit, Karin’s Fit en Fun over de freerunparcours/ 

calisthenicsbaan en inventariseren we ieders wensen hierin. In augustus is de oploopplank van de 

kabelbaan in de Reden vervangen. Door problemen met de rolstoelcarrousel trekken we het gekozen 

toestel voor het Utein/Foarmear in en kiezen een nieuwe leverancier met een soortgelijk toestel. 

In de zomervakantie zijn er verder geen vergaderingen.  

In september evalueren we het eerdere overleg met Medifit en Karin’s Fit en fun en bespreken we 

locaties. We hebben contact met Revalidatie Friesland als mogelijke locatie, maar deze valt al snel af 

i.v.m. huidig overlast jeugd. We nemen mogelijke toestelkeuzes door. 

De rolstoelcarrousel draait nu goed na meermaals overleg met de leverancier.  

Het nieuw gekozen toestel voor het Utein/Foarmear wordt geplaatst, we ronden de sponsoring 

hiervan af. Er is overleg met de gemeente over het nieuwe speeltuinbeleid 2020. 

We starten met de Rabo Clubkasactie, deze sponsoractie kunnen we goed gebruiken voor het nieuwe 

glij/klimtoestel in De Reden. We hebben overleg met de gemeente en De Finne over de bouw van 

het kindcentrum, hiermee vervalt onze locatie aan de vlaslaan (JOP/panna/skatebaan). De skatebaan 

gaat weg, het pannaveld wordt verplaatst naar It Merkelân. We zijn verrast met de komst van ’t 

Zuiderstee naast It Merkelân en dienen een bezwaar in tegen de vergunning. 



 
 
In oktober hebben we voor De Reden fase 1 een aanvraag bij het Iepen Mienskipfuns ingediend voor 

3 toestellen (klim/glijtoestel, schommel met peuterzit en wipdier) en dienen we ook een 

sponsorverzoek hiervoor in bij de Van Teyensfundatie.  

We laten een kapot onderdeel maken aan de slangschommel in It Merkelân. 

We dienen we de subsidieaanvraag voor 2020 in bij de gemeente.  

De Rabobank Club Kas Actie loopt en uiteindelijk winnen we hierbij €543,82 wat ten goede komt aan 

de toestellen voor De Reden.  

We ontvangen de keuringsrapporten en de (met name) houtrot in alle houten toestellen in alle 

speeltuinen gaat erg hard. Er worden de komende twee jaar 19 toestellen afgekeurd en geruimd 

waarvan het gros in 2020. Hierdoor is het niet optimaal om per toestel te gaan vervangen maar 

maken we totaalplannen voor zowel It Merkelân als De Reden. We besluiten 1 leverancier per 

speeltuin te willen, voor een compleet beeld met toestellen uit 1 lijn. We gaan met de gemeente in 

overleg welke toestellen we nog eventueel kunnen (laten) herstellen i.p.v. ruimen. 

We delen vóór de herfstvakantie vragenlijsten uit aan de onderbouw van De Finne en de peuters van 

Kinderwoud, om hun input te vragen voor de keuzes van nieuwe speeltoestellen. Met de bovenbouw 

gaan we digitaal enquêteren, waarschijnlijk begin 2020. 

We hebben persoonlijk contact met de gemeente over het speeltuinbeleid 2020. 

We dienen een aanvraag in bij VSB en Corneliastichting voor een rolstoelwipwap voor It Merkelân, 

zodat deze doelgroep ook niet vergeten wordt in de grote toestelvervangingen. 

We gaan verder met ons bezwaar tegen de vergunning van het Zuiderstee en hier komen de nodige 

kranten bij kijken. 

In november hebben we een hoorzitting m.b.t. Zuiderstee en bespreken we de afwijzing van het 

bezwaar op de vergunning van Zuiderstee. 

De stickers voor de rolstoelcarrousel zijn klaar en besteld.  

De vragenlijsten van de onderbouw De Finne en Kinderwoud zijn binnen, er is een voorkeur voor een 

combinatietoestel, trampoline, kabelbaan en een speeltoestel als tractor/vliegtuig/etc.  

Voor de rolstoelwipwap dient de Corneliastichting onze aanvraag goed, de VSB keurt af. We gaan op 

zoek naar nieuwe sponsor(en) hiervoor.  

De gemeente kent ons een bedrag toe voor het verwijderen van onze speelplek aan de Vlaslaan, die 

wij kunnen gebruiken voor de free run/calisthenicsbaan, zodat de doelgroep hierin geborgd blijft.  

We zijn aanwezig bij een groot overleg met meerdere speeltuinverenigingen/ stichtingen en de 

gemeente voor het nieuwe beleid 2020. 

We dienen een aanvraag in voor de ING actie die in januari van start gaat; hiermee kunnen wij 

€1000-€5000 winnen voor een nieuw speeltoestel voor 0-4 jaar.  

We lopen met Siep Oenema van de gemeente een rondje door alle speeltuinen en bekijken de beste 

opties voor elke speeltuin / speeltoestel. 

We besluiten om eerst De Reden helemaal af te maken en starten fase 2 op middels een projectplan 

met 5 nieuwe toestellen. Hiermee worden in fase 1 en 2 in totaal 8 toestellen geplaatst ter 

vervanging van 9 afgekeurde toestellen.  

In 2021 zullen we It Merkelân in zijn geheel vervangen, rekening houdend met de uitkomsten van de 

digitale enquête van de bovenbouw van De Finne. 

We hebben contact met de gemeente over de vernielingen aan de binnenkant van het JOPhok, hier 

gaan we in het nieuwe jaar weer mee verder.  



 
 
In december dienen we een aanvraag in bij de gemeente voor subsidie voor De Rede fase 2.  

Deze wordt toegekend. We hebben verder geen vergadering in december.  

Namens de Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag. 


