Notulen jaarvergadering 11 april 2017
Aanwezig

Gert van der Linden, Annie Hollink, Bianca de Roo, Bert Wever, Ko ter Veen, Robert Noppers,
Willem Hoek en Marja Hekman.
Locatie
Trechterbeker 45
Datum
dinsdag 11 april 2017 om 20.30 uur
Notuleren
Bianca de Roo
_____________________________________________________________________
1. Opening en welkom
Na de koffie met wat lekkers heet voorzitter Gert van der Linden een hartelijk welkom aan alle
aanwezigen op deze jaarvergadering van Speeltuinvereniging Borger-West.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Op 23 april 2017 bestaat de Speeltuinvereniging Borger-West exact 3 jaar. Verder geen ingekomen
stukken.

3. Notulen jaarvergadering 2014-2015
Niets op aan te merken en derhalve vastgesteld

4. Jaarverslag 2016
Secretaris Bianca de Roo leest ter tafel het bijgevoegde jaarverslag van 2016 voor.

5. Financiële stukken en verslag Kascommissie


Verslag inkomsten & uitgaven 2016 en de daarbij behorende Balans ter tafel werd het
verslag en Balans doorgenomen door penningmeester Annie Hollink.
De belangrijkste punt was de overstap van de Rabobank naar Regiobank. De kosten die de
Rabobank ons in rekening bracht waren veel te hoog. De donaties zijn mede door het
behalen van het Kern met Pit certificaat een bedrag van € 1460,-. Naar verwachting zal het
komende jaar de donaties alleen komen uit de vrijwillige bijdragen van buurtbewoners en
lokale organisaties. Bij de onkosten zijn de uitgaven voor de activiteiten het grootste
gedeelte van de kosten. Dat is ook goed voor een speeltuinvereniging. Onderhoudskosten
zijn nu nog altijd minimaal doordat de speeltoestellen nieuw zijn. Onderhoudskosten zijn nu
vooral voor de verzorging aan de planten. (bijvoorbeeld maaien) Mede door de donaties
en naar verhouding lage kosten is er een positief resultaat van € 1685,78. Het surplus wordt
toegevoegd aan onze reserve. Er wordt gereserveerd voor vervanging en onderhoud van
de het speelterrein in de toekomst. De toestellen in het aangelegde speelterrein hebben
een verwachte levensduur van ongeveer 20 jaar waarna vervaging nodig zou moeten zijn.
Op de balans zijn de inmiddels verworven eigendommen van de speeltuinvereniging en de
liquide middelen in kaart gebracht.



De kascommissie bestaat uit dhr. Willem Hoek en dhr Robert Noppers. De beoordeling van
de boeken hebben zij met een Pluim voor Annie beloond. Bonnen en declaraties van de
kosten zijn goed gearchiveerd. De aanbevelingen van vorig jaar van de kascommissie zijn
dit jaar toegepast. Er zijn geen nieuwe aanbevelingen gedaan en derhalve verleent de
kascommissie decharge aan het bestuur. Benoemd voor de kascommissie van volgend jaar
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zijn dhr Robert Noppers en mevrouw Ellen Portengen. Als reserve kascommissielid stelt Ko
ter Veen zich beschikbaar.

6. Begroting 2017
Ter tafel doorgenomen en akkoord bevonden. Bankkosten zullen met de helft verminderen ten
opzichte van de Rabobankkosten. Er is minder aan donaties begroot.

7. Activiteitenplan 2017
De lijst voor de komende activiteiten in 2017 staat op de agenda op onze website. Helaas niet
uitgeprint voor deze jaarvergadering.

8. Naamgeving Insectenhotel en Ideeën van de leden
Ideeën die geopperd zijn ;


Een voetbalwedstrijd organiseren.



Voor de kerstmarkt geen Luxedozen meer maken, maar ondernemers die het leuk vinden
een kerstpakket aanbieden met Vlierbessenjam, vetbollen enz. Na de zomer inventariseren
bij de ondernemers.



Nog eens een fietscrosswedstrijd of een Wielerronde van Daalkampen. “Tour de West”
Wellicht i.s.m. de sportcoaches van de gemeente.



Ter vergadering is d.m.v. stembiljetten anoniem gestemd voor de naam van het
Insectenhotel. Op de stembiljetten waren alleen de 5 ingezonden insectenhotel namen
vermeld, niet wie de naam had ingestuurd. 4 van de 8 stemmen waren voor “ ‘t
Zoemhoes” en deze naam heeft dan ook gewonnen. Carmen Edens heeft deze naam
ingestuurd. Als het naambord klaar is kunnen we een officieel momentje maken van het
plaatsen van het naambord en haar een cadeau overhandigen. Cadeau is een heel leuk
voor kinderen beschreven boekje over de natuur.

9. Rondvraag
Ko ter Veen  De fietscrossbaan wordt niet goed gebruikt door de kinderen. ->Er zijn veel
voetbalkinderen in de wijk momenteel. Maar wellicht kunnen bovenstaande fietswedstrijden helpen.
 In de fietspaden groeit nu weer veel onkruid. -> Gert heeft hierover contact met de
gemeente. Gert vraagt bij Petra Hurkmans na wanneer de gemeente dit gaat
aanpakken.
 Ko mist nog traditionele speeltoestellen voor de kleinere kinderen. Schommel en
wipkip. -> Exact deze vraag had een ander lid ons per mail gevraagd. Gert
beantwoord dat de kosten voor nieuwe toestellen geheel voor speeltuinvereniging
komen. Ook geeft gemeente geen jaarlijkse subsidie voor nieuwe toestellen. En er is
gekozen voor een natuurlijk speelterrein waar het speelgenot van de gestimuleerd
wordt om niet alleen met speeltoestellen maar ook alle natuurlijke materialen te
voelen, ruiken en te beleven.Takjes, bloemetjes, zand, modder, slakjes enz.
Wel kunnen wij overleggen met de gemeente over nieuwe speeltoestellen voor de
kleinste kinderen. Indien dit wel wenselijk is zullen daar fondsen voor moeten
worden aangeschreven.
Marja Hekman  Er groeit nu weer Jacobskruiskruid. Dit is giftig voor dieren. -> Er zal de leden
gevraagd worden om te helpen wij een rondje Jacobskruiskruid en Distels op te ruimen uit het
speelterrein.
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Willem Hoek  De schanskorven met stenen bovenop de wal aan de N34 staan scheef. Alleen bij het
gedeelte bij de ijsbaan. Ook overwoekert de planten het wandelpad bij de Spieker bovenop de wal.
-> Dit valt officieel buiten het speelterrein wat de speeltuinvereniging beheert. Echter zal Bianca dit
wel kunnen mailen naar Lucie Jalving. Onze contactpersoon van de gemeente. Willem heeft er foto’s
van.
Allen De bloemenzee was ook afgelopen jaar weer te hoog en te rommelig. -> dit komt
voornamelijk omdat we een rugmaaier hebben gehuurd waardoor het maar 1x mogelijk was om om
de speeltoestellen te maaien. Nu heeft de speeltuinvereniging een rugmaaier aangeschaft en kan er
komend jaar meteen bij het begin van de bloemenzee eind mei al gemaaid worden.
Bianca  wat is svz met betrekking tot de verkeersveiligheids maatregelen die de gemeente wil
treffen in de wijk? -> Gert vertelt dat gemeentebijeenkomst goed was. Gemeente zal nog dit voorjaar
beginnen met versmallingen aan de Poolse bevrijderslaan, verbindingsweg Hamerbijl en versmalling
oversteek Hamerbijl ter hoogte van het huis van Bert Wever. De gemeente zal nog een brief bij iedere
wijkbewoner in de brievenbus doen.
Gert van der Linden  De gemeente heeft net in maart 2017 een inspectie van het speelterrein en
het trapveldje heeft afgerond. Er zijn geen gebreken gevonden bij geen van de speeltoestellen.

Bijlage 1.  jaarverslag 2016
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Jaarverslag van de Speeltuinvereniging Borger-West

e

Vandaag onze 2 jaarvergadering voor leden. We staan nog steeds aan het begin van het leven als
Speeltuinvereniging Borger-West, maar de vorm zit er aardig in. 2014 en 2015 stonden vooral in het
teken van aanleg van het nieuwe speelterrein en onze eigen weg vinden als speeltuinvereniging. Het
enthousiasme blijft in 2016 nog altijd erg aanstekelijk. We zijn dit in 2016 gegroeid van 36 naar 41 leden.
Ook bij de activiteiten komen er meer en meer kinderen, en ook weer andere volwassenen. Hoewel de
wijk groeit door de bouw van de huizen aan de Maalsteen en Kranssteen, komen daar niet de meer
nieuwe leden vandaan. Naast de georganiseerde activiteiten is er ook ruimte voor spontane activiteiten.
Zo hebben we tijdens de zeldzame ijzeldagen op 5 en 6 januari 2016 warme chocolademelk in de
heksenketel gemaakt voor de kinderen die ijsvrij hadden.
2016 begon al goed en actief met de prijsuitreiking van Kern met Pit. Kern met Pit is een jaarlijkse
wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd
Kern met Pit dagen ze bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te
realiseren. Als dat lukt, dan ontvangen zij duizend euro en het predicaat 'Kern met Pit'. De prijsuitreiking
was op 23 januari 2016. Wij zijn met onze natuurspeeltuin we 2
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geworden van de Drentse projecten..

Op 12 maart 2016 hadden wij weer een geweldige dag in het kader van NLdoet. Het Oranjefonds stelde
voor de aanleg van de fietscrossbaan € 400,- beschikbaar voor materialen. Burgemeester Jan Seton
heeft de eerste (en de 22 volgende) kruiwagen met zand in de fietscrossbaan geleegd. En na het harde
werken was er groentesoep uit de heksenketel gemaakt door Top chef Jan Elslo. Zo’n geweldig mooie
fietscrossbaan moet met een goed feest geopend worden. En feest was het. De kinderen konden echte
prijzen met fietscrosswedstrijd en spellenparcours winnen en kregen een ijsje van La Dolce als toetje.
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De hoogtepunten aan activiteiten zijn toch ook in 2016 weer de Vlierbessen Jamsessies, Vet &
Mezenbollen maken met de kinderen en de Kerstmarkt in december. Wij hebben 2x een Vlierbessen
Jamsessie kunnen doen, en echt, de weergoden zijn zo met ons! Het waren heerlijk warme dagen.
Geweldig om met de kinderen en hulpmoeders de struiken in te duiken om Vlierbessen te plukken,
ritsen, wassen en tot jam maken in de heksenketel. Onderweg werden nog meer ingrediënten
gevonden. Pruimpjes, bramen, appeltjes en zelfs frambozen. Die groeien gewoon in het speelterrein. De
kinderen kregen allen een potje mee. Bij de Vet & mezenbollenmiddag waren er meer kinderen als het
jaar er voor. 27 kinderen hebben vetbolbekers gemaakt, maar ook van oude Melkkartonnen
vogelhuisjes met vet en zaadjes. Na een uurtje konden de kinderen hun fantasie er op los laten en
maakten Pindakaas lolly’s en vetzeilbootjes. Voor de kerstmarkt waren er genoeg potjes om te
verkopen. De kerstmarkt was nog een groter succes als het jaar ervoor. Doordat de mensen van het
kraampje naast ons niet op kwamen dagen, mochten wij ook die kraam gebruiken. En die werd ook
goed gebruikt, voor de Tamme Kastanjesoep welke door Topchef Jan Elslo werd gemaakt. De soep
heeft nog de meeste omzet opgeleverd!!
Hoewel er in 2015 in samenwerking met de sportcoaches van de gemeente Borger-Odoorn tweemaal
een buiten speelfeesten werd georganiseerd, was ons terrein in 2016 niet ingepland.
De buitenspeelfeesten zijn echter wel een groot succes en in de komende jaren zullen de
buitenspeelfeesten nog vaker georganiseerd worden in ons speelterrein.
De bloemenzee die het speelterrein van eind mei tot ver in juli een totaal ander gezicht geeft, vind de
een fantastisch en de ander wil er het liefst een maaier overheen. De natuurliefhebbers konden zich
helemaal storten op de diversiteit aan bloemen die er groeiden. We hebben ze in kaart gebracht en op
onze website gecatalogiseerd. Er zijn 34 verschillende bloemensoorten genoteerd. Van veel
voorkomende zoals de Klaversoorten tot de zeldzamere soorten zoals de Bolderik en de Steenanjers.
Wel was het ons dit jaar weer ontgroeid. De bloemenzee was hoger dan verwacht. Doordat we de
bosmaaier hebben gehuurd konden we slechts een paar keer langs de kanten van de speeltoestellen
maaien. Komend jaar kunnen we vaker maaien omdat we nu een bosmaaier in eigen beheer hebben .
Yahoo!!
De kosten van onze rekening bij de Rabobank werden in 2016 hoger. Hierdoor is aan het einde van
2016 besloten om over te stappen naar een andere bank die lagere kosten heeft. Dit is per 1 januari
2017 de Regiobank geworden.
Al onze activiteiten worden bijgehouden op onze website, Facebook en sinds 13 februari 2016 ook op
onze Twitter pagina. Activiteiten voor kinderen maar ook voor onderhoudsklussen.

5

Overzicht activiteiten 2016:
1 januari 2016 (vrijdag)

Eerste klusje in het nieuwe jaar. Vuurwerk opruimen in het
speelterrein en bij de Spieker.

5 en 6 januari 2016 (dinsdag/woensdag)

Na het sleeën en schaatsen warme chocolademelk

gemaakt in een ketel boven een vuurtje. Zie ook dit geweldig
filmpje https://youtu.be/AVWpTunsBZE
20 januari 2016 (woensdag)

Gemeente had de bomen gesnoeid bij de ijsbaan. Wij hebben
de grote stukken naar kavel achter klokbeker 8 gebracht. Wat
gezaagd kon worden, werd al gezaagd.

23 januari 2016 (zaterdag)

Prijsuitreiking van Kern met Pit (Drentse projecten) Wij waren 2

e

van Drenthe geworden.
13 februari 2016

De speeltuinvereniging krijgt een twitteraccount!

7 tot en met 12 maart 2016

Collecte door de wijk Borger-West voor Jantje Beton.

9 maart 2016 (woensdag)

Met de kinderen de kruiwagen schilderen en versieren voor de
burgemeester Jan Seton.

12 maart 2016 (zaterdag)

Klusdag voor NLdoet. Aanleg fietscrossbaan in het speelterrein.
Topchef Jan Elsloo heeft heerlijke groentesoep in de heksenketel
gemaakt.

13 maart 2016 (zondag)

De brandweer maakt het zand van de fietscrossbaan nat zodat
het kan inklinken.

22 april 2016 (vrijdag)

Bamboe en stro neergelegd bij de hut in het speelterrein.
Hiermee kunnen kinderen de hut inrichten en spelen.

26 april 2016 (dinsdag)

Onze allereerste Jaarvergadering voor de leden in het
IJsbaangebouwtje.

18 mei 2016 (woensdag)

Officiële opening om 14.00 uur van de fietscrossbaan door
Burgemeester Jan Seton. Voor alle kinderen is er een XXL
Triatlon Fietscrosswedstrijd met een extra spellenparcours. IJsje
van La Dolce.

15 juni 2016 (woensdag)

2 volle kruiwagens vol distels uit het speelterrein gehaald.

2 juli 2016 (zaterdag)

Kersenjam maken. Helaas hebben wij dit moeten afblazen
omdat de vogels alle kersen hadden opgegeten nog voordat we
zelf de kersen konden plukken.
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31 augustus 2016 (woensdag)

De eerste Vlierbessen jamsessies!!. We gaan ze plukken, bessen
ritsen, schoonmaken en in de heksenketel tot jam koken.

september 2016


vrijdag 2 september 2016 om 14.00 uur Vlierbessen fietstocht jamsessie.



woensdag 14 september 2016 om 14.00 uur ook Vlierbessen jamsessie.`

8 oktober 2016 (zaterdag)

8 oktober 2016 om 13.00uur is het Maaifeest.

9 november 2016 (woensdag). Vet- en Mezenbollen maken met de kinderen. Geweldige opkomst
van maar liefst 27 kinderen.
27 november 2016 (dinsdag).

In samenwerking met Buurtvereniging Daalkampen een
gemeentelijke informatieavond over de verkeersveiligheid in de
wijk in het ijsbaangebouw georganiseerd .

10 december 2016

KERSTMARKT Borger!! Met dit jaar niet alleen vetbollen en
vlierbessenjam maar ook als groot succes, Tamme Kastanje
soep!!

Website:

www.speeltuinverenigingborgerwest.nl

Email:

speeltuinverenigingborgerwest@mail.com

Facebook:

Speeltuinvereniging Borger-West

@svborgerwest
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