
 
 
Jaarverslag 2020 

In januari bespreken we de voortgang van diverse sponsoren en subsidies voor het renoveren van 

speeltuin De Reden. De rolstoelcarrousel van It Merkelan draait slecht en we nemen contact op met 

de leverancier. Er loopt een sponsoractie van de ING waarmee we extra geld voor een 0-4 

jaarstoestel willen creëren. We hebben deelgenomen in gesprekken rondom de nieuwe 

schoollocatie. Ook gaan we bezig me een digitale enquête voor de bovenbouw jeugd, om hun 

wensen en behoeften voor nieuwe toestellen in kaart te brengen.  

In februari krijgen we te horen dat we gecompenseerd worden voor de tijdelijke verdwijning van de 

Vlaslaan locatie i.v.m. de nieuw te bouwen school. Het jaarverslag en jaarrekening worden 

gepubliceerd op de website. We nemen de stand van zaken m.b.t. sponsoring en subsidies voor de 

renovatie voor De Reden door. We vragen een sponsoring aan de Vrienden van Talant voor de 

nieuwe rolstoelwipwap. Ons bezwaarschrift voor de komst van ’t Zuiderstee wordt afgewezen. De 

skatebaan gaat verkocht worden, het pannaveld wordt verplaatst naar It Merkelan i.v.m. de nieuwe 

schoollocatie. Er komt een intern platform voor speeltuinstichtingen waar we deel van uit gaan 

maken. 

In maart is er geen vergadering i.v.m. corona. 

In april hebben we buiten vergadering en bespreken de afmetingen voor onze nieuwe plek op de 

Vlaslaanlocatie. De rolstoelcarrousel draait nog steeds zeer slecht en we nemen wederom contact op 

met de leverancier. Gesprekken met ’t Zuiderstee wachten we af i.v.m. corona. We nemen de 

financiën door voor de renovatie van De Reden en besluiten het 0-4 jaarstoestel van de ING 

sponsoractie te realiseren in de grote plannen voor It Merkelan volgend jaar. We waren begonnen 

met de digitale enquête voor de bovenbouw jeugd maar moeten dit stopzetten i.v.m. corona. Dit 

wordt digitaal verder uitgezet in het najaar. We hebben contact met Code Hans voor het in contact 

komen met de oudere jeugd voor hun wensen qua speeltoestellen of sporttoestellen. De skatebaan 

is verkocht. We maken een eerste opzet voor de donatiebrief 2020.  

In mei is de rolstoelcarrousel verwijderd aangezien deze niet goed draait en zal deze worden 

vervangen door een nieuw exemplaar. We nemen opnieuw de stand van sponsoring door m.b.t. De 

Reden en bespreken het laatste benodigde deel. Voor de rolstoelwipwap wachten we nog op 

antwoord van de sponsoren. De donatiebrief wordt goedgekeurd en wordt verspreid in het dorp.  

In juni en juli is er geen vergadering, wel worden de toestellen van De Reden geplaatst. 

In augustus wordt de nieuwe draaicarrousel ter vervanging van het niet draaiende exemplaar 

geplaatst. De rolstoelwipwap is qua sponsoring gelukt en wordt verder opgepakt met de leverancier. 

De Reden fase 1 en 2 is afgerond en we kijken naar de mogelijkheden om hier nog een picknicktafel 

te plaatsen. De financiën worden doorgenomen en we denken na over de aanpak voor de renovatie 

van It Merkelan in 2021. We bekijken de mogelijkheden voor vogelnestkastjes en een mini 

buitenbieb. 

In september bespreken we de uitgezochte picknicktafel opties voor De Reden. We bespreken de 

minimale eisen voor de renovatie van It Merkelan en bespreken we de mogelijke sponsoren en 

subsidies. We gaan verder om tafel met de leverancier van de rolstoelwipwap. De schommel aan het 

Utein/Foarmear is geruimd wegens houtrot en we bespreken de vervanging hiervan. We houden op 



 
 
diverse manieren enquêtes onder de oudere jeugd. Het pannaveld gaat in de opslag en wordt in het 

voorjaar herplaatst in It Merkelan.  

In oktober hebben we via de mail en app vergaderd over het verder bereiken van de oudere jeugd, 

de rolstoelwipwap dekking en het uitzetten van de digitale enquête voor de bovenbouw van De 

Finne.  

In november krijgen we van de gemeente de toezeggingen van subsidie voor It Merkelan en de 

rolstoelwipwap. De rolstoelwipwap is nu rond en gaat in het voorjaar geplaatst worden. De 

vogelnestkastjes en de minibieb wordt volgend jaar opgepakt. De enquête van de bovenbouw van De 

Finne is binnen en we bespreken de resultaten, kiezen de toestellen en kiezen 3 leveranciers uit om 

verder bij te zoeken naar de gewenste toestellen. Het projectplan voor de oudere jeugd is af en 

wordt naar de gemeente gestuurd. We kiezen een schommel voor Utein/Foarmear en bespreken de 

financiën.  

In december is er niet vergaderd. 

 

Namens de Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag. 


