Jaarverslag 2021
Januari hebben we het projectplan voor de vernieuwing van It Merkelân afgemaakt en deze
ingediend bij de diverse sponsoren.
In februari hebben we nog extra sponsoren gezocht toen we een aantal afwijzingen hadden
ontvangen. We kiezen een definitieve leverancier uit en maken de begroting passend met de nieuwe
sponsoren. We laten een offerte voor een picknicktafel voor De Reden opstellen en bespreken de
details voor de plaatsing van de schommel aan het Utein.
In maart wordt zowel de nieuwe schommel in de speeltuin aan het Utein/Formear geplaatst met
nieuwe grasvaltegels alsook de rolstoelwipwap en 4 banken in speeltuin aan It Merkelân. Ook de
vogelnestschommel wordt vervangen in It Merkelân. We hebben online overleg met de gemeente
Opsterland over het nieuwe kindcentrum en het speelterrein aan de Vlaslaan. We nemen na vele
jaren afscheid van ons contactpersoon bij de gemeente, Siep Oenema.
In april hebben we een gesprek met De Finne over de Vlaslaan/IKC. We horen over een defect bij de
rolstoelwipwap die we laten nakijken door de leverancier/gemeente Opsterland en we besluiten
waarschuwingsbordjes te plaatsen aan weerzijde van het toestel. We bespreken de donatiebrief
2021 die in mei zal worden verspreid door het dorp.
In mei hebben we contacten met het beweegteam Opsterland over de geplande activiteiten in It
Merkelân dit jaar. We hebben overleg met Code Hans over het JOPhok. We ronden de picknicktafel
voor de speeltuin aan De Reden af in overleg met het oude bestuur van it Kwetternest.
Goed nieuws voor de vernieuwing van It Merkelân: de laatste sponsoren hebben toegezegd en
daarmee is de begroting rond, de toestellen kunnen besteld worden. We brengen de gemeente en
de leverancier Replay met elkaar in contact voor de planning. Er zijn vernielingen geweest in de
speeltuin, in overleg met de gemeente Opsterland zijn deze gemaakt (rolstoelwipwap en
kabelbaanzitje). We maken kennis met een nieuw contactpersoon bij Talant. De oude pannakooi
verkopen we, we kunnen via de gemeente Opsterland een nieuwe pannakooi overnemen van een
andere speeltuincommissie. De donatiebrieven zijn rondgebracht en de eerste donaties stromen
binnen.
In juni, juli en augustus is er niet vergaderd. Wel laten we vernielingen in de Reden herstellen en
hebben we gesprekken met de betrokken jeugd. We geven ons op voor de Plus sponsorpunten actie
en de jaarlijkse Rabobank clubkas actie. We halen via de donatiebrief ruim €4000 op.
Via het beweegteam komt het verzoek tot een tafeltennistafel voor It Merkelân binnen en hebben
we overleg over de financiën en eigenaarschap. In juni herstellen we enkele speeltuinen qua
zandranden en maken we alles netjes voor de zomer. Het wipdier in de speeltuin aan het
Utein/Formear wordt geruimd.
In september zijn we veel bezig met de planning en plaatsing van de 10 nieuwe toestellen voor It
Merkelân. De tafeltennistafel is ook rond dankzij het beweegteam Opsterland en wordt ook geplaatst
in It Merkelân. We hebben overleg met Talant over It Merkelân en met Code Hans over het JOPhok.
Er komt een vervanger voor Siep Oenema, Lianne de Jong, waar we kennis mee maken. We krijgen
de plaatsingsdatum door voor de 10 nieuwe toestellen in It Merkelân.

In oktober bespreken we het ingekomen Groenmanifest die aan de gemeente Opsterland zal worden
aangeboden, zijn de toestellen in It Merkelân geplaatst en laten we de kabelbaan herplaatsen.
Op 13 oktober openen we de speeltuin met groepen 3/4 van de Finne, de wethouder, de
contactpersonen van de gemeente en de leverancier/sponsors. Een hele leuke ochtend. De speeltuin
wordt daarna goed bezocht en we kunnen genieten van nog een paar mooie weken.
In november en december zijn we bezig met de afronding van ons grote project in It Merkelân. We
worden 2e bij de Plus Sponsoractie en krijgen een mooi bedrag bij de Rabobank Clubkasactie.
Hiermee kunnen we in 2022 het wipdier voor het Utein vervangen. We bespreken de plannen voor
de Vlaslaan.

Namens de Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag.

