
Notulen Algemene ledenvergadering woensdag 28 december 2022 speeltuin Neeltje Jans. 

 

Agenda; 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Jaarverslag 2020 en 2021 

5. Het financieel verslag 2020 en 2021 Het verslag ligt bij de penningmeester tot een half uur voor de 
vergadering in het clubgebouw 

6. Benoeming kascommissie (min. 3 personen) 

7. Begroting 2023 

8. Werving bestuursleden 

9. Werving vrijwilligers 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Aanwezig: 

Bien Hofman, voorzitter, 

Desiree de Bruijne, penningmeester en activiteiten, 

Joke Spijkers, activiteiten en hand en spandiensten, 

Johanna van der Niet, activiteiten en de kinderbibliotheek, 

Joyce Koorndijk, contactpersoon en hand en spandiensten administratie, 

Marcel van Houten, (is gestopt vanwege zijn verhuizing naar Spijkenisse) tot deze vergadering 
penningmeester overgedragen aan Desiree, 

Anneke de Vries-Mastenbroek vertegenwoordigde ook haar twee dochters en kleinkinderen (zijn lid), 

Pieter Degeling, toezichthouder gedetacheerd vanuit de BSW, 

Afwezig m.k.g.: Slavica Markowic, vrijwilliger voor ondersteuning en aanvullende taken van de 
toezichthouder, afgemeld wegens ziekte 

Afwezig externe werkzaamheden; 

Shanitsa Leuteria, invoer financiële stukken in de digitale boekhouding, 

Berdien Muller verzorgt en beheert de website 

Erik-Jan Groen, vrijwilliger (oproepbasis bij de activiteiten 

 

1. Bien heet iedereen welkom, vraag aan Joyce om aantekeningen te maken, Bien werkt ze uit. 



2. Slavica heeft zich ziekgemeld. 

3. Er zijn geen nieuwe punten toegevoegd 

4. Bien geeft een uitleg hoe een vergadering moet verlopen. Doordat er 1 lid naar de vergadering is 
gekomen en een twee derde meerderheid de goedkeuring moet geven in de  eerste vergadering 
wordt binnen 4 weken een tweede vergadering uitgeschreven met de punten op de agenda waar een 
besluit over genomen moet worden. Ongeacht hoeveel leden er komen mogen de besluiten worden 
doorgevoerd. Het ledenbestand wordt door Bien in een digitaal bestand gezet. Voor 2022 heb ik 162 
leden op papier terug kunnen vinden. De vijf basisscholen, de Kinderopvang, Kinderfaculteit en 
verschillende gastouders hebben ook een lidmaatschap afgesloten. 

 

5. In week 2 van januari worden de inhoudelijke en financiële jaarverslagen en de statuten door Joyce 
gekopieerd  en liggen ter inzage in het clubgebouw, op aanvraag kunnen de stukken worden 
gekopieerd en worden afgehaald. Voor de aanwezigen van deze vergadering worden alle documenten 
in een mail toegestuurd. Zodra de wijzigingen in de statuten worden goedgekeurd worden de 
wijzigingen aan de notaris voorgelegd ter goedkeuring en zijn de statuten wettelijk geaccordeerd. 

6. Anneke en haar twee dochters hebben aangegeven dat zij de kascontrolecommissie willen vormen, 
daar zijn we erg blij mee. Voor de tweede vergadering nemen we samen met de penningmeester de 
kas en het grootboek van de boekhouding door. De stukken worden van te voren toegestuurd per 
mail, Bien draagt daar zorg voor. Shanitsa Leuteria blijft de stukken in de boekhouding zetten zodat er 
een extra paar ogen zijn op afstand. 

7. Begroting 2023 is ingediend bij de gemeente Rotterdam. Alle vaste lasten en een aantal activiteiten 
zijn aangevraagd. In de vergadering zijn een aantal nieuwe activiteiten ingebracht voor de kinderen. 

8. We gaan in 2023 weer op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar allereerst moet het stukje in de 
statuten worden aangepast. Nu is het zo dat er een oneven aantal bestuursleden mogen zijn. Dat wil 
zeggen dat je dan altijd twee nieuwe mensen moet hebben om aan het oneven aantal te komen. In 
de situatie zoals het eind 2022 was hadden we 1 bestuurslid moeten weigeren terwijl het al heel 
moeilijk is om iemand erbij te krijgen. Het komt ook het inwerken in dit geval de penningmeester niet 
ten goede. 

9. Vrijwilligers willen we gaan werven via zorgzaam010. Ook kunnen daar specifieke klussen die we 
doorgaans hebben in worden aangegeven. Joyce maakt een opzet voor een advertentie. 

10. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

11. Bien sluit de vergadering en wenst iedereen een gezellige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 
2023. 

Activiteiten; 

Bien stelt een ideeenbus voor waar leden en bezoekers hun ideeën in kunnen stoppen. 

We zijn lid van de voorleesclub van Opzoomer Mee en hebben een heuse eigen 
kinderbibliotheek in het clubhuis. De bedoeling is dat kinderen zelf een boekje uit mogen 
kiezen en mee naar huis mogen nemen, Het liefst natuurlijk terugbrengen zodat andere 
kinderen er ook gebruik van kunnen maken. Door corona kon er niemand in het clubhuis 
maar dat is nu gelukkig verleden tijd. Het clubhuis is van de kinderen en er is afgesproken dat 
kinderen de kortste route moeten kunnen nemen om naar het toilet te gaan, een snoepje of 
een ijsje kopen maar ook op de bank een boekje mogen lezen. Op de tafels worden 
kleurkleden en kleurtjes neergelegd zodat ze lekker kunnen kleuren of om knutselmateriaal 
mogen vragen. 



Afgesproken is dat de volwassenen, ook de ouders dienstbaar zijn aan de/hun kinderen zodat 
ze een fijne en gezellig tijd kunnen  hebben in onze speeltuin, in de stad, maar ook in 
Pendrecht hebben we een geweldige speeltuin traditie. 

Een greep van nieuwe activiteiten die zijn voorgesteld; 

- Voorleesmiddag 

- Poppenkastmiddag 

- Filmmiddag 

- Picknicktafels beitsen 

- Overkapping maken tussen de containers en de plantenbak 

 

Vaste activiteiten; 

 

• In samenwerking met de Kinderfaculteit en de scholen de avondvierdaagse 

• Circusdag/Voorjaarsactiviteit 

• Moederdag, bloemstukjes maken 

• Vaderdag, verrassing voor de vaders knutselen 

• Halloween 

• Sint Nicolaas 

• Kerstactiviteit, kerststukjes maken 

 

Het Sint Nicolaas wordt volgend jaar anders aangepakt. In het verleden hebben we slechte ervaringen 
gehad met de viering maar nu nieuwe mensen en daarmee nieuwe kansen en die gaan we bijtijds 
met elkaar uitwerken. 

Halloween was een succes dat heeft u kunnen lezen op onze website. 

De kerststukjes waren een enorm succes, opgetogen gezichten en niet alleen van de kinderen ook de 
ouders en het bestuur heeft er iets moois van gemaakt. 

Lekker broodje met worstjes ging er in als ‘koek’. 

Er wordt rekening gehouden met kinderen maar ook ouders met een allergie en/of voeding volgens 
de geloofsovertuiging. 

 

Noot: ten tijde van het maken van de notulen is de beschikking positief beoordeeld door de 
gemeente Rotterdam. 

Marcel van Houten  gaat verhuizen naar Spijkenisse en is vanaf 2014 penningmeester geweest daar 
zijn we hem er erg dankbaar voor. Hij weet in de bijeenkomsten die we in de afgelopen jaren hadden 
op een realistische grappige manier zijn standpunt naar voren te brengen. We gaan hem missen maar 
hopen dat als hij in de buurt is komt kijken hoe het de speeltuin vergaat. We gaan hem op een 
passende manier bedanken. 



Marcel, maar ook Carla, zijn vrouw wensen we alle goeds voor de toekomst en veel geluk in jullie 
nieuwe huis. 


