Geacht Tuindorplid,
Zoals we bekend gemaakt hebben is er m.i.v. 25 juni 2013 een nieuw bestuur aangetreden.
Wij hebben met de bestuursleden afgesproken zo transparant mogelijk te gaan werken.
Dus over alle onderwerpen openheid van zaken geven. Onderstaand een opsomming.
Besluiten door het bestuur genomen:
- De bar prijzen worden iets verlaagd.
Hiermee komen we tegemoet aan wensen vanuit de leden.
- De zaalhuur is aangepast en beduidend lager dan voorheen. Hiermee proberen we de
zaal vaker te verhuren zodat de bar wat inkomsten gaat genereren.
- Er is een contract gesloten met een goedkopere telefoonaanbieder. Hierdoor worden de
uitgaven terug gedrongen.
- Het donateurgeld is vastgesteld op € 18,00 per jaar. Een donateur is GEEN lid van de
vereniging en moet gewoon entree betalen bij de speeltuin en de activiteiten.
Donateurs worden wel via de e-mail op de hoogte gehouden. Het bestuur heeft zich tot
doel gesteld om eind 2014 minimaal 200 donateurs te hebben.
Wij vragen uw hulp hierbij!
Donateurs kunnen zich melden en inschrijven via info@speeltuin-tuindorp.nl
- De diverse commissies krijgen weer een eigen budget.
Het budget zal worden vastgesteld op de door de commissie afgegeven begroting.
Aan het eind van het financiële jaar zal dit worden afgerekend met de penningmeester.
- Het kantoor wordt leeggehaald en zal worden gebruikt als opslagruimte. De voorruimte
zal worden ingericht voor de toezichthouders, met een deur naar het snoephuisje.
- De bestuurskamer zal worden ingericht als kantoor/bestuurskamer, en kan worden
verhuurd.
- De ruimte achter de pantry van de achterzaal zal dienst gaan doen als archief.
- Er wordt een Comité van Aanbeveling (CvA) samengesteld, 10-12 bekende Wageningers
die de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en hun naam verbinden
aan de organisatie. Er zijn al diverse toezeggingen binnen.
- Er wordt een actief sponsorbeleid opgesteld voor bedrijven in Wageningen en
omstreken. Het bestuur zal gaan begeleiden/bewaken. Sponsoren zijn nodig voor de
nieuwe speeltoestellen.
- Het plan dat er al ligt voor renovatie van de Speeltuin, wordt opgepakt.
Het is echt een goed plan. Tot 1 januari wordt er gewerkt om de financiering rond te
krijgen. Op dit moment is er nog 60.000 euro nodig. Daar worden diverse fondsen voor
aangeschreven. In verband met de levertijd van de toestellen moet er op 1 januari
een beslissing worden genomen, anders kan de speeltuin niet per 1 april weer open zijn.
Als de financiering rond is, zal de verbouwing in maart plaatsvinden
- De achterzaal wordt ingericht voor kinderen, in de vorm van een binnenspeeltuin.
Daarmee kan het seizoen worden verlengd, en kunnen er verjaarspartijtjes
plaatsvinden. Voor verjaarspartijtjes, schoolreisjes, etc. is een plan opgesteld, en zijn er
leuke arrangementen ontwikkeld, die vanaf volgend jaar aangeboden gaan worden.
- De speeltuin is in 2014 op maandag gesloten en op zaterdag geopend tot 16.00 uur.
Dit in goed overleg met de toezichthouders besloten.
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Groepen vanaf 10 kinderen (zoals van de kinderopvang en AZC) hebben voor een
gereduceerd tarief toegang.

Mededelingen uit het bestuur:
- Er zijn geruchten geweest dat Tuindorp zou moeten sluiten, omdat de pacht afloopt.
Er is inmiddels duidelijkheid over de erfpacht (opstalovereenkomst) van de grond van
Tuindorp. Tuindorp kan en zal nog heel erg lang blijven bestaan!!
De Gemeente en Tuindorp hebben besloten dat de erfpacht voor 25 jaar word vastgezet
voor een bedrag van ca. € 700,00 per jaar met eens in de 5 jaar een indexering. Eind van
dit jaar wordt de overeenkomst opgesteld. We kunnen dus nog zeker 25 jaar vooruit!
- Kinderopvang de Koepel ondersteunt de komende 5 jaar een speeltuin.
Dat kan financieel, of via het aanstellen van een beheerder.
Dat wordt verder uitgewerkt. Voor 2013 heeft de Koepel een donatie beschikbaar
gesteld van 3000 euro, die we in dank hebben ontvangen. Van deze donatie is een
nieuwe grasmaaier, nieuw gereedschap en de reparatie van het zwembad betaald.
- Er wordt een feestcommissie in het leven geroepen om volgend jaar het 60-jarig
bestaan van Tuindorp te vieren. Wij zoeken nog enkele leden met een organisatorische
dan wel creatieve vaardigheden om in de commissie plaats te nemen.
Hou alvast 1 mei 2014 vrij in de agenda!
- Tijdens de pachtbesprekingen werd definitief duidelijk dat de Speeltuin
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de bomen.
Eens per 3 jaar moet een gecertificeerd bedrijf dit onderhoud plegen.
Er worden nu offertes opgevraagd, dan kan het onderhoud dit jaar nog plaatsvinden.
- Er wordt een duidelijk vrijwilligersbeleid opgesteld, waarin alle zaken voor de
vrijwilligers goed zijn geregeld.
- De Speeltuin gaat meer de publiciteit zoeken, we gaan bekend maken wat onze plannen
zijn, dat we 60 jaar bestaan en dat we willen verbouwen.
Lange termijn planning:
- Verbouwing sanitaire groepen in het gebouw en buiten.
- Er wordt een plan opgesteld voor het Isoleren van het gebouw, in samenwerking met de
Woningstichting.
- Opknappen grote zaal.
- Aankleedhokjes verplaatsen naar de buitentoiletten.
- Entree van de speeltuin veranderen zodat het wat vriendelijker wordt.
- invalidentoilet installeren bij de achterzaal.
- Diverse deuren verbreden.
Kortom: er is veel energie, er zijn veel plannen en er zijn goede vooruitzichten.
Er is genoeg te doen, en we gaan vol vertrouwen verder!
Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.
met vriendelijke groet,
Tuindorp Vereniging voor Sociaal- Cultureel- en Speeltuinwerk
Gert Engelen,
Bestuurslid


TUINDORP



Tuindorp Vereniging voor Sociaal- Cultureel- en Speeltuinwerk
Postbus 246
6700 AE WAGENINGEN
www.speeltuin-tuindorp.nl

Floralaan 20b
6707 HB Wageningen



K.v.K. 40119610



Bankrek: NL12INGB0002659738 

Tel: 0317-411601
info@speeltuin-tuindorp.nl

