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Speeltuincentrale Groningen is de 
overkoepelende organisatie voor zestien 
buurt- en speeltuinverenigingen (BSV’s), één 
speeltuin bij een MFC en één kinderboerderij 
in de stad Groningen. De buurtaccommodaties 
zijn autonoom. De Speeltuincentrale is de spin 
in het web: we initiëren projecten, boren finan-
cieringsbronnen aan, onderhouden contacten 
met samenwerkingsinstanties, coördineren en 
beheren het collectieve onderhoudsfonds en 
zorgen voor inspecties van speeltoestellen en 
ondergronden zodat deze aan de wettelijke eisen 
voldoen. Daarnaast ondersteunen we besturen 
en vrijwilligers bij de dagelijkse werkzaamheden 
en activiteiten. 

Nieuwe speeltuinen, ook geschikt voor kinderen 
met een beperking. De afgelopen jaren vormden 
we dertien speeltuinen om tot moderne deltap-
lanspeeltuinen. Dat betekent dat ze ook geschikt 
zijn voor kinderen met een functiebeperking. We 
vernieuwden niet alleen speeltuinen, maar ook 
diverse accommodaties. Deze accommodaties 
vervullen een belangrijke rol in de leefbaarheid 
van de buurt en de wijk. 

Zonder vrijwilligers zijn we nergens. 
Het buurt- en speeltuinwerk wordt geheel door 
vrijwilligers uitgevoerd. 

Voor de bij ons aangesloten speeltuinen zijn 
meer dan 500 vrijwilligers actief. Sommigen 
dagelijks, anderen vooral bij speciale activiteiten. 
Er worden bijvoorbeeld veel activiteiten voor 
kinderen en jongeren georganiseerd, meestal 
in samenwerking met de jeugdteams. Ook het 
aanbod voor volwassenen groeit, van breien tot 
streetdance en van bingo tot kaartavonden.

Dagelijks bestuur

Roel Groenhof      
voorzitter

Jan Moorman     
secretaris

Arie van Roon     
penningmeester (a.i.) 

Algemeen bestuur
 
          Leendert van der Laan    
           Van Ostade Stichting 

Tine de Jager     
BSV Helpman-Oost (aspirant-lid) 

Jelte Veen     
SV V.H.J. (Voor Hoogkerks Jeugd)

Lammie Veldt    
BSV D.I.B. (De Indische Buurt) 

Ria Vincken     
BSV Paddepoel

Medewerkers 
Speeltuincentrale

Anja Aaldering    
relatiebeheerder/teammanager 

Bert Banus     
financieel medewerker

Meta Barkhuis     
bestuursassistent 

Harrie van den Berg    
relatiebeheerder 

Margriet van Essen    
relatiebeheerder 

Danielle Heijligers    
projectmedewerker

Vincent Huiting     
projectmedewerker kind & jeugd
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Voorwoord

In 2019 is veel werk verzet door de circa 500 
vrijwilligers, de speeltuinbesturen, de beheerders 
en niet te vergeten de medewerkers van de Speel-
tuincentrale. Om met deze laatsten te beginnen: 
het is een jaar geweest met uitval door ziekte, 
wisselende vervangers vanwege ziekte, vertrek 
vanwege pensionering en het inwerken van nieuwe 
al dan niet tijdelijke collegà s. Kortom, een jaar met 
heel veel mutaties in de personele sfeer. Toch zijn de 
medewerkers, besturen en vrijwilligers er met elkaar 
in geslaagd om het werk gedaan te krijgen. 
“Petje af”!

In dit jaarverslag krijgt u een inkijkje in het reilen en 
zeilen van de Buurt en Speeltuin Verenigingen in 
de stad Groningen. Hoe staan ze er bestuurlijk voor, 
welke activiteiten worden er zoal aangeboden, hoe 
gaat het met de spelcontainers en de samenwerking 
met WIJ-teams, gebiedsteams, NUSO/Jantje Beton 
en hoe gaat het met de in 2017 ingezette en in 2018 
& 2019 doorontwikkelde zomeractiviteiten. 

In 2020 vindt het overgangsjaar plaats waarin een 
geharmoniseerd accommodatiebeleid voor de 
nieuw gevormde gemeente Groningen, inclusief 
Haren en Ten Boer zal worden ontwikkeld. 
Samenwerking met de Groninger Dorpen,
Buurtcentra Besturen Overleg Groningen (BBOG), 
Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer (SGSB) 
en WerkPro zal naar onze verwachting en intentie 
intensiever worden.

Ook zal 2020 om andere redenen een 
overgangsjaar worden. Financieel is 2019 namelijk 
het laatste jaar geweest waarin de Speeltuincentrale 
zo scherp aan de wind heeft kunnen varen. 
Dit betekent dat er 2017, 2018 en 2019 activiteiten 
zijn opgezet en uitgevoerd met ontoereikende 
incidentele subsidies. Dus is er een forse aanslag 
op het eigen vermogen gedaan. Bestuurlijke 
vernieuwing, faciliteren van gebiedsgericht werken 
en het stimuleren van kind - en jeugdactiviteiten in 
het kader van positief opgroeien en armoede beleid 
vraagt nu eenmaal om structurele middelen. 

Naar ieders tevredenheid zijn er ook door de 
BSV s̀ en de Speeltuincentrale zomeractiviteiten 
georganiseerd in de Hoogte, Selwerd, Vinkhuizen, 
Ruischerbrug, Hoogkerk en de Oosterparkwijk. 
Ondanks incidentele ondersteuning uit 
gebiedsteams en het armoedefonds en/of fonds 
positief opgroeien, heeft de Speeltuincentrale ook 
hiervoor in 2018 en 2019 moeten interen op het 
eigen vermogen. De bodem van de schatkist is nu 
bereikt, doorgaan op dezelfde voet is onmogelijk.
De positieve waardering voor onze inzet stemt 
ons uiteraard gelukkig, voor de Speeltuincentrale 
betekend dit echter dat er zekerheidshalve een plan 
B moet worden ontwikkeld. Hierbij zal afbouw van 
taken en personeel onvermijdbaar zijn, om 2021 in 
te kunnen gaan met een sluitende begroting.

Roel Groenhof, voorzitter
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Personele Zaken
Tijdelijk projectmedewerker Denise 
Alidarso is eind maart uit dienst gegaan. 
Voor de activiteiten tijdens de zomer-
vakantie is Danielle Heijligers in mei 
gestart om het project Speel-
ambassadeurs mede te begeleiden. 
Daarna is ze vanaf september ingezet 
als projectmedewerkster voor onder 
andere de website, nieuwsbrief en 
ondersteuning van het secretariaat. 

Margriet van Essen-Tolsma is per juni 
in dienst gekomen als relatiebeheerder. 
Omdat Harrie van den Berg 1 januari 2020 
met pensioen ging, kon Margriet goed 
ingewerkt worden om daarna het stokje 
over te pakken. Eind december hebben 
we afscheid genomen van Harrie van den 
Berg. Er was een gezellige receptie waar 
velen Harrie kwamen uitzwaaien om hem 
een mooie toekomst toe te wensen. Het 
bestuur heeft besloten een teammanager 
aan te stellen om het team te versterken 
en wel in de persoon van Anja Aldering. 
Zij is in november in dienst gekomen. 

Bestuurlijke
Zaken

Samenstelling bestuur
Lammie Veldt heeft na een aantal 
jaren afscheid genomen als algemeen 
bestuurslid. Tine de Jager van BSV 
Helpman-Oost, is eind oktober als 
aspirant lid toegetreden tot het 
algemeen bestuur.

Samenstelling bestuur 
Personele zaken

juni 2019
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Penningmeestersoverleg
Speeltuincentrale Groningen ondersteunt 
de penningmeesters met diverse 
activiteiten, waaronder een jaarlijks 
overleg, waarin ervaringen worden 
uitgewisseld en men van elkaar kan leren. 
In juni kwam onder andere de evaluatie 
van het nieuwe subsidiesysteem aan de 
orde. Door dit systeem kan er efficiënter 
gewerkt worden, zodat de focus meer op 
de inhoud kan worden gericht.

De leden zijn tevreden over het nieuwe 
subsidiesysteem. Het aanleveren gaat 
goed en het is een eenvoudig systeem. 
Het downloaden van bankgegevens is 
voor sommigen lastig, medewerkers 
van Speeltuincentrale Groningen 
ondersteunen hierbij. De komende jaren 
gaan we langzaam over op geheel digitale 
boekhouding, daarvoor beleggen we een 
speciale bijeenkomst.

Tijdens het overleg is er gebrainstormd 
over vermogensposities, de subsidiever-
deling en de pijnpunten die hierbij kunnen 
optreden. Leden herkennen de pijn (krap 
budget) die met de huidige regeling voor 
sommige verenigingen ontstaat. Dit lastige 
thema zal in de toekomst ook de nodige 
aandacht vragen. 

Administratieve 
ondersteuning

De administratieve ondersteuning door 
Speeltuincentrale Groningen voor de 
leden (penningmeesters) betrof in een 
aantal situaties het moderniseren en 
gemakkelijker maken van de gegeven-
suitwisseling tussen ons en onze leden. 
Bij een tweetal leden zijn eerste stappen 
gezet richting digitale facturen. Sommige 
leden vullen zelf hun eigen administratie 
met alle mutaties en bieden die via
OneDrive in een Sharemap bij ons aan ter 
controle en correctie. Anderen houden 
nog vast aan aanlevering van digi-kassen 
en bankdownloads via de mail. 
De ‘modernisering’ van gegevens-
uitwisseling gaat per vereniging in het 
eigen tempo.

Jaarrekening Centrale 

Helaas kon de gemeente Groningen onze 
extra subsidieaanvraag niet honoreren. 
Mede dankzij de financiële steun van 
Jantje Beton-NUSO hebben we onze 
plannen grotendeels kunnen realiseren. 
De realisatie van de projecten ging wel ten 
koste van onze reserves, ook al kende de 
gemeente Groningen met terugwerkende 
kracht nog een relatief bescheiden extra 
subsidie toe. De gemeente beraadt zich 
op onze slechte vermogenspositie. 

Financiën

Penningmeestersoverleg
Administratieve ondersteuning
Jaarrekening Centrale 

juni 2019
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Algemene
leden- 
vergadering

 De jaarrekening 2018 is besproken 
en de leden hebben deze met algemene 
stemmen aangenomen. De vergadering 
verleent het bestuur decharge. 
 
 Het belang van goede pr stond op 
de agenda. Het bestuur wil graag meer 
bekendheid geven aan alle mooie projecten 
en activiteiten die we als Speeltuincentrale 
Groningen en verenigingen doen. Het is van 
groot belang dat de buitenwereld weet wat 
wij en onze leden doen. Belangrijk daarbij 
is dat de verenigingen hun eigen gezicht 
naar buiten uitdragen. De vindbaarheid van 
de verenigingen moet verbeterd worden; 
nieuwe wijkbewoners kennen de vereniging 
vaak niet. We zijn bij dit proces ondersteund 
door een externe partij, zij hebben tools 
aangereikt en aanbevelingen besproken met 
de aanwezige leden.

  Het handboek is in 2019 geüpdatet 
en nu ook beschikbaar op onze website. 
Leden van Speeltuincentrale Groningen 
kunnen inloggen in het ledenportal om het 
handboek in te zien. 

  Project Speelambassadeurs in 
samenwerking met NUSO: We gaan extra 
activiteiten ontwikkelen, juist in wijken, waar 
kinderen niet op vakantie gaan. Mede op 
verzoek van de gemeente. Vorig jaar zijn 
er bij drie buurt- en speeltuinverenigingen 
activiteiten georganiseerd, in 2019 willen 
we doorgroeien. Met NUSO hebben we 
ruim twintig jongeren gevonden die de 
zomerweken gaan begeleiden.  

We hopen dat mensen (ouders) helpen 
met het opzetten en uitvoeren van deze 
activiteiten. Een activiteit waarbij we onszelf 
goed op de kaart zetten. Investeren om de 
WIJ-teams mee te krijgen.

 Afscheid van Denise Alidarso. 
Ze heeft van 1 september 2018 tot eind 
maart 2019 als projectmedewerker 
allerlei zaken opgepakt. 

Bij de algemene ledenvergadering 
zijn onder andere de volgende 
punten aan de orde gekomen:

25 maart
23 september

25 m
aart
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 Bespreking halfjaarverslag 2019.  
Begroting 2020 is met de leden  
besproken en vastgesteld. 

 Het bijgewerkte onderhoudsplan 
renovatie speeltuinen is gepresenteerd. 

 Terugblik project Speel-
ambassadeurs. Kinderen, bewoners en alle 
vrijwilligers waren erg positief. Media heeft 
aandacht gegeven aan dit mooie project. 
De wens is om dit volgend jaar te herhalen. 
Om de ouders meer te betrekken bij 
speeltuin. 

 Naast project Speelambassadeurs 
organiseert BSV Ruischerbrug al vijftig jaar 
het kinderdorp. Ook SV V.H.J. organiseert 
zelf al jaren zomeractiviteiten. Dit is een 
mooie aanvulling op het aanbod van 
zomeractiviteiten.

 Negentigjarig jubileum van Speeltuin-
centrale Groningen in 2020. Concept-
programma voorgelegd aan de leden. 
We willen juist onze buurt- en speeltuin-
verenigingen in dit jubileumjaar in het 
zonnetje zetten.

 Thema lidmaatschap. Hier zijn de 
leden met elkaar over in gesprek gegaan 
onder leiding van een externe partij. 
Allerlei vormen van lidmaatschap zijn naar 
voren gekomen. Prettige relatie met je lid 
opbouwen, gezelligheid, verbondenheid. 
Geen van de aanwezige leden wil het 
lidmaatschap afschaffen en zijn tevreden 
over de huidige verenigingsvorm. Het brengt 
verbondenheid met je club in de eigen leef- 
en woonomgeving.

 Afscheid van Lammie Veldt als lid van 
het algemeen bestuur. Haar inbreng is zeer 
gewaardeerd, met de voeten op de grond 
met de Groningse mentaliteit. 
Lammie heeft ons geholpen met het 
uitzetten van beleid. Al jaren bestuurslid BSV 
DIB. Als penningmeester geeft ze de andere 
bestuurders het advies dat ze de expertise 
en voordelen van Speeltuincentrale 
Groningen moeten benutten.
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Beleidszaken

Nieuwe Accommodatienota
In gesprek met raadsleden

Vrijwilligers
PR & promotie

Nieuwe 
accommodatienota

De gemeentelijke samenvoeging van Ten 
Boer, Haren en Groningen en de start van 
een nieuw college betekende heroriëntatie 
op het huidige accommodatiebeleid. De 
huidige accommodatienota is daarnaast 
gedateerd en aan vernieuwing toe. Dit in 
combinatie met stevige algemene bezuini-
gingsplannen van het nieuwe college was 
aanleiding voor enkele specifieke acties van 
Speeltuincentrale Groningen. 

In april organiseerden wij, Groninger Dorpen 
en BBOG een informatie/discussiebijeen-
komst met en voor besturen, politiek en 
werkers over de bestaande situatie bij 
ruim dertig sociaal- culturele instellingen 
in de nieuwe gemeente Groningen. Alle 
betrokkenen gaven aan graag mee te denken 
en praten over nieuw accommodatiebeleid. 
De bijeenkomst bleek de start voor nader 
overleg tussen de diverse betrokkenen en zal 
in 2020 zijn beslag gaan krijgen in de nieuwe 
accommodatienota, welke per 2021 ingaat. 
  
Het nieuwe college informeerde over 
haar voornemen tot nieuw beleid in een 
collegebrief aan de Raadscommissie 
Onderwijs en Welzijn. 

Tijdens een overleg van de commissie 
in oktober sprak onze voorzitter Roel 
Groenhof in en benadrukte het belang 
van samenwerking met de bestaande 
wijknetwerken en de rol van verbinder 
van Speeltuincentrale Groningen. 
Er werd opnieuw aandacht gevraagd 
voor extra toegang tot de budgetten 
armoedebeleid en positief opgroeien, 
waarbij centraal stond het aanboren van 
nieuwe financieringsbronnen.

In gesprek met raadsleden
In aansluiting op voorgaande jaren 
organiseerde de Speeltuincentrale in 
oktober een ontmoeting met vertegenwoor-
digers van de Groninger gemeenteraad. Dit 
jaar stonden de zomeractiviteiten centraal; 
activiteiten tijdens de bouwvakperiode, 
waarin traditiegetrouw relatief weinig aanbod 
beschikbaar is voor de thuisblijvers. 
Een geanimeerd gesprek vond plaats over 
zomerinzet van Speeltuincentrale Groningen 
tijdens de bouwvak, maar ook over andere 
thema’s, zoals samenwerking met de 
buurtbewoners, de WIJ-teams, verschillen 
per werkgebied, bereik en de financiën.

Vrijwilligers
Trainingen

Wij vinden het van belang om onze besturen 
een goed scholingsprogramma aan te 
bieden. In 2019 zijn onder andere de jaarlijkse 
BHV-training, kinder-EHBO en een training 
rondom promotie & PR aangeboden.
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“Groningen heeft goud in handen 
met de speeltuinverenigingen. 
Kinderen kunnen er zo leuk spelen, ze zijn 
goed onderhouden en allemaal weer anders! 
Laten we de speeltuinen nog beter benutten 
zodat nog meer kinderen in de wijk 
er regelmatig plezier beleven.”
 Carine Bloemhoff  –  Wethouder PvdA

  

Informele bijeenkomsten 

Een aantal keer per jaar organiseren wij 
momenten voor de besturen om elkaar te 
ontmoeten. Dit wordt altijd als erg positief 
ervaren. De bestuursleden wisselen 
ervaringen uit en leren van elkaar. 
Zo zijn de winterborrel en zomerbarbecue 
afgelopen jaar druk bezocht. 

PR & promotie
Door de update van de website, het 
versturen van nieuwsbrieven en plaatsen 
van nieuwsartikelen, is de promotie van 
Speeltuincentrale Groningen vergroot. 
We zijn op verschillende platforms te vinden, 
daarbij is Playadvisor.co een nieuw platform 
waar alle BSV’s op zijn gepresenteerd 
met bijbehorende foto’s. 

Deze gegevens zijn ook gekoppeld aan de 
speelkaarten van de gemeente Groningen, 
waarin alle speelplekken van de stad staan 
vermeld. Er zijn 360-gradenfoto’s gemaakt 
van een aantal buurt- en speeltuinverenigin-
gen. Deze foto’s kunnen door een VR–bril 
worden bekeken en geven een mooi beeld 
van speeltoestellen en omgeving. Ook 
is Google Analytics toegevoegd aan de 
website om het websitegebruik te kunnen 
analyseren en de site vervolgens
 te optimaliseren.

Nieuwsbrief 

De leden ontvangen maandelijks 
interessante nieuwtjes, tips en belangrijke 
informatie via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief 
is bestemd voor de bestuursleden en 
vrijwilligers van de verenigingen. Het 
afgelopen jaar zijn er negen nieuwsbrieven 
verzonden. Belangrijke nieuws-berichten 
of interessante interviews zijn ook op de 
website geplaatst voor een groter bereik. 

Fysieke promotie

Om Speeltuincentrale Groningen meer 
zichtbaar te maken bij evenementen, zijn 
er beach-vlaggen en banners aangeschaft. 
Ook hebben wij posters en flyers ontwikkeld 
voor de promotie van de zomeractiviteiten. 
Binnen ons netwerk en samen met de wijk 
is deze flyer goed verspreid. 
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Bestuurlijke ontwikkeling 
Speeltuincentrale Groningen is zich 
zeer bewust van de noodzaak om de 
besturen maximaal aan te laten sluiten bij 
ontwikkelingen in de wijk en de stad. 
Dit vraagt om bestuursleden die oog heb-
ben voor wat er speelt in de wijk en hier 
mee aan de slag willen gaan. Het is niet 
iedereen gegeven om hier optimaal invulling 
aan te geven. Speeltuincentrale Groningen 
neemt hier een voortrekkersrol en werkt aan 
vernieuwing, verjonging van de besturen en 
het opfrissen van het activiteitenaanbod. Dit 
in nauwe samenwerking met het wijknetwerk; 
Gebied- en WIJ-teams en de diverse 
organisaties en accommodaties in de wijk. 

Ter illustratie van het maatwerk dat wij 
voor verschillende verenigingen leverden, 
hieronder een dwarsdoorsnede van onze 
inzet in 2019 aan de hand van voorbeelden 
in de wijken Corpus den Hoorn, Vinkhuizen, 
De Hoogte, Ruischerbrug, Indische Buurt 
en de Oosterparkwijk.

Corpus den Hoorn
In maart werd op feestelijke wijze afscheid 
genomen van voorzitter Anneke Vos. In 
overleg met het bestuur en Speeltuincentrale 
Groningen is vervolgens besloten om het 
voorzitterschap tijdelijk over de dragen aan 
Harrie van de Berg, stafmedewerker van 
Speeltuincentrale Groningen. Zijn opdracht 
was meervoudig:

     Onderzoek naar de relatie tussen 
  buurt- en speeltuinvereniging en  
  wijkbewoners;
    Meer aandacht voor kinder-

  activiteiten en een speelvoorziening 
  in de wijk;
    Nieuwe bestuursleden 

  (voorzitter en secretaris); 
    Ontlasten van het bestuur door 

  het versterken van het beheerpersoneel. 

Bij aanvang is besloten om relevante 
wijkpartijen bijeen te brengen in een 
begeleidingsgroep om draagvlak te 
creëren. De begeleidingsgroep bestond 
uit vertegenwoordigers van het Gebied- en 
WIJ-team, de bewonersorganisatie, de 
Zuidwester (Wijkkrant) en het BSV-bestuur. 
De groep besloot in overleg met WIJS 
(Wijkinzet Studenten) tot de inzet van 
vierdejaars studenten Bedrijfskunde van de 
Hanzehogeschool. De studenten voerden 
een onderzoek uit, waarbij de belangrijke 
resultaten gepresenteerd werden aan de 
wijk. Uitkomsten waren onder andere meer 
bekendheid in de wijk, meer activiteiten voor 
kinderen en een breder en gevarieerder 
activiteitenaanbod.

Bestuurlijke ontwikkeling

Beleidszaken
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De resultaten van het onderzoek vormden 
een opstap voor de veranderingen in het 
vervolgtraject. De aandacht binnen het 
wijknetwerk en bij de bewoners in de wijk leidde 
tot enkele mooie concrete resultaten:

 Een nieuwe energieke voorzitter;.
 Een overleg met de basisschool 
 en kinderopvang aan de Semmel-
 weisstraat om de mogelijkheden tot extra   
 speelvoorzieningen in de wijk te onderzoeken;
  Een volledig herzien programma-  boekje met  
 een overzicht van het activiteitenaanbod voor  
 het nieuwe seizoen;
 Een druk bezochte en succesvolle 
 open dag in september;
 Plannen voor nieuwe activiteiten, waarbij   
 meerdere bewegingsactiviteiten direct na 
 de zomer zijn gestart;
 Een periodiek overleg en samenwerking 
 met het jeugdteam en het opbouwwerk van 
 WIJ/Corpus over veranderingen en
 nieuwe ontwikkelingen;
 Een hernieuwde samenwerking tussen 
 de gesubsidieerde accommodaties 
 in stadsdeel Zuid.

.

Oosterpark
 

Na de sloop van het Treslinghuis 
ontbreekt het in de Oosterpark aan 
een centrale ontmoetingsplek in 
de wijk. Samen met de bewoners-
organisatie en de gesubsidieerde 
accommodaties wordt al enkele 
jaren gewerkt aan een nieuw 
gezamenlijk centrum, waarvoor de 
Siebe Jan Boumaschool in beeld is. 
De betrokken partijen hebben in het 
achterliggende jaar vooral gesproken 
over bestuurlijke samenwerking in 
de toekomst, waarbij eigen identiteit 
en een gezamenlijk bestuur voor het 
nieuwe centrum centraal stonden. 
Speeltuincentrale Groningen volgt 
actief de ontwikkelingen en is hier 
de belangenbehartiger van de twee 
betrokken verenigingen. 

“We hebben een hele vriendelijke 
samenwerking met de VSCG, we hebben 
er veel aan en willen dit graag vasthouden. 
We worden onder andere geholpen 
bij nieuwe bestuur vorming van de 
accommodaties in de wijk. Dit betreft BSV 
Ons Belang in samenwerking met SV 
Oosterpark, JOP en de bewonersorganisatie 
naar een mogelijk nieuw wijkcentrum in 
Siebe Jan Boumaschool”
 Nel Ruitenbeek  (Secretaris bij BSV Ons Belang) 
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De Hoogte
BSV De Hoogte zette in 2019 de 
ontwikkeling door. Het bestuur 
breidde uit met een nieuwe bekwame 
bestuurder en een enthousiaste 
vrijwilliger. Het initiatief van het 
gebiedsteam om de vereniging 
totspeel-paradijs voor kinderen 
te maken werd door het bestuur 
omarmd. Een breed wijkoverleg met 
allerlei netwerkpartners is gestart, 
waarbij men stappen zet om de 
ambities geleidelijk te realiseren. 
Speeltuincentrale Groningen hielp 
en ondersteunde het bestuur, 
waarmee de belasting voor het 
bestuur aanvaardbaar werd. Deze 
ondersteuning resulteerde in nieuwe 
afspraken over de spelcontainer, de 
introductie van een gebruikersover-
leg, samenwerking met het brede 
wijknetwerk, het zomercircus 
en de zomeractiviteiten.

Ruischerbrug
Al in 2018 trad een volledig nieuw 
en energiek bestuur aan bij BSV 
Ruischerbrug. De energie bleek niet 
altijd even effectief en efficiënt en/
of voor iedereen acceptabel. Één 
en ander leidde tot spanningen, 
waardoor begin 2019 bestuurswij-
zigingen wenselijk bleken. Op ons 
initiatief is een nieuwe voorzitter 
aangesteld. De vereniging werkte 
opnieuw vol overgave aan nieuwe 
en eigentijdse activiteiten voor 
jong en oud in de wijk. De rol van 
Speeltuincentrale Groningen was die 
van proces-begeleider bij de diverse 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de 
opening van de hernieuwde speeltuin 
en de samenwerking met de bewo-
nersorganisatie EMS 
(Eendracht Maakt Sterk).

Daarom hebben we in 2019 
voor deze speeltuin in de 
Hoogte (BSV de Hoogte / het 
Cortinghhuis) een aantal werkbij-
eenkomsten georganiseerd. Met 
een groep deelnemers van de 
BSV, het WIJ team, de gemeente, 
het gebiedsteam, Vitaminds en 
de Speeltuincentrale zijn we voor 
de zomer 3x bij elkaar geweest...”
 

Bestuurlijke ontwikkeling

“Bij kinderen, ouders 
en organisaties in de 
Hoogte zijn veel ideeën, 
wensen, vragen én 
denk- en doekracht 
aanwezig om de functie 
van de speeltuin mooier, 
groter en leuker te 
maken! Alleen dit kwam 
nog niet goed bij elkaar. 
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De Indische buurt
Het bestuur van BSV Indische 
buurt geeft al langer aan plaats 
te willen maken voor nieuwe 
wijkbewoners met bestuurlijke 
ambities. Na actieve jaren inzet van 
het huidige bestuur bleek dit een 
moeizaam en best weerbarstig 
proces. Speeltuincentrale 
Groningen heeft besloten het 
bestuur actief te ondersteunen en 
het wijknetwerk te mobiliseren in 
het vinden van nieuwe vrijwilligers/
bestuurders. 
Hopelijk leidt dit ook hier tot de 
gewenste ontwikkelingen.

“… We zijn blij met het resultaat, want er is een 
gezamenlijke ambitie, een vrolijk toekomstbeeld en 
veel plannen. Om deze ook praktisch uit te werken 
heeft het gebiedsteam vanuit het programma 
Mooie Wijken twee jaar lang budget voor een extra 
medewerker vrijgemaakt. Ook is er een projectgroep 
gevormd zodat we de samenwerking en de krachten 
voor de speeltuin de Hoogte blijven bundelen! Het 
gebiedsteam is blij met de samenwerking met de 
Speeltuincentrale voor de Hoogte!” 

 Ulie Glas    (Gebiedsteam Oude Wijken)
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Groenonderhoud
Het groenonderhoud van alle aangesloten 
verenigingen wordt door firma E-Plant 
uitgevoerd. Het onderhoud is in 2019 naar 
tevredenheid uitgevoerd. E-Plant voert 
de basiswerkzaamheden uit: grasmaaien, 
hagen knippen, vormbomen snoeien, 
speelvlakken onkruidvrij maken. Het contact 
met de besturen verloopt prima en de lijnen 
zijn kort. Bij vragen, wensen of calamiteiten 
wordt direct contact opgenomen met 
Speeltuincentrale Groningen. Naast de basis 
blijven er nog tal van zaken liggen die onder 
meer door het beheer opgepakt behoren 
te worden. Echter is niet overal beheer. De 
wens om op iedere vereniging een vrijwilliger 
voor groenonderhoud aan te stellen blijft dan 
ook bestaan. Daar gaan we actief mee aan 
de slag. Een goed voorbeeld is daarbij BSV 
Kreukelhof, dit werkt heel goed. Daar is een 
vaste vrijwilliger die zich bezighoudt met de 
buitenruimte van de vereniging. 

Inspectie SpeelTopVeilig
Twee keer per jaar voert SpeelTopVeilig 
(STV) de wettelijke inspectie volgens het 
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 
(WAS-normen) uit. De speeltoestellen en 
ondergronden worden gecontroleerd en er 
wordt gekeken of het speelterrein schoon, 
heel en veilig is. STV inspecteert volgens een 
nieuw registratiesysteem. Hierdoor kunnen 
wij en onze leden zelf direct zien wat er aan 
de hand is en of de reparaties zijn uitgevoerd. 
Naast deze halfjaarlijkse inspectie lopen de 
beheerders wekelijks een ronde door de 
speeltuin. Bij calamiteiten melden ze dit bij 
de bestuursassistent van Speeltuincentrale 
Groningen. Die geeft advies hoe te handelen 
en zorgt voor een snelle afhandeling 
van de melding.

Bestuurlijke ontwikkeling

Monitorgesprekken/
Jaarplanning

Sinds twee jaar hanteert Speeltuin-
centrale Groningen de zogenaamde 
monitorgesprekken: gesprekken tussen 
vertegenwoordigers van de verenigingen 
en stafleden van Speeltuincentrale 
Groningen. We blikken terug op het 
voorbije jaar en er worden een aantal 
thema’s besproken zoals bestuurlijke 
ontwikkeling, het activiteitenaanbod, de 
samenwerking met het wijknetwerk en 
accenten voor de korte- en middellange 
termijn. In 2019 is het onderwerp pr en 
promotie toegevoegd; één van onze 
beleidsspeerpunten. Er worden afspraken 
gemaakt over de ondersteuningsinzet 
in de toekomst. De gesprekken worden 
vastgelegd in verslagen, voorgelegd aan 
het bestuur en opgenomen in het werkplan.

Terugkijkend kan gesteld worden dat 
heel veel accenten uit eerdere monitor-
gesprekken zijn gerealiseerd. Echter, wij 
constateren tegelijkertijd dat periodieke 
overleggen over voortgang met de 
mogelijkheid tot aanpassingen en bijsturing 
mede als gevolg van personele perikelen, 
onvoldoende hebben plaatsgevonden. 
De accenten voor 2020 zijn (opnieuw) 
bestuurlijke vernieuwing, verbreding activi-
teitenaanbod, wijksamenwerking 
en communicatie. 
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“In korte tijd veel veranderingen 
bij BSV Vinkhuizen, we hebben de 
volgende zaken al aangepakt zoals het 
digitaliseren van programma’s, online 
aanmeldpagina voor leden, een nieuwe 
beamer en een projectscherm. Op deze 
manier zorgen we dat de jongeren uit de 
wijk bij elkaar worden gebracht”
Saeed Mozafar –  Voorzitter bij BSV Vinkhuizen sinds 2019

SV K
reukelhof

B
SV H

elpm
an
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Thema’s & 
activiteiten
Rookvrije speeltuinen

Er is per speeltuin een plan gemaakt zodat 
we in 2020 zoveel mogelijk speeltuinen tot 
rookvrije zones kunnen maken. Hiermee 
sluiten wij aan op een actuele landelijke en 
stedelijke ontwikkeling. Bij twee locaties 
is er een onderzoek uitgevoerd door 
studenten van de opleiding Toegepaste 
Psychologie. Er is onder andere een 
wijkonderzoek uitgevoerd en een enquête 
uitgezet onder de leden. Met deze aanpak 
verwachten wij een groter draagvlak bij de 
verenigingen. Door dit goed te begeleiden 
en te communiceren, denken we dat de 
kans van slagen veel groter is dan het 
simpelweg op te leggen.

Verduurzaming 
Met het EU-klimaatakkoord dient 
Nederland zijn energieproductie op een 
nieuwe manier te realiseren. Om onze 
leden hierin te betrekken en klimaat- en 
toekomstbestendig te maken, zijn bij 
verschillende verenigingen mogelijkheden 
onderzocht om het energieverbruik op 
een duurzame manier op te wekken. De 
grootste winst die hierin te behalen is, is 
via het leggen van zonnepanelen op de 
daken van de betreffende locaties. Bij 
BSV Vinkhuizen is het verduurzamings-
traject als eerste gestart. Daar worden de 
zonnepanelen in samenwerking met de 
gemeente geplaatst (eind 2020).

Spelcontainers
Speeltuincentrale Groningen was jaren 
geleden een belangrijke initiator van 
de het fenomeen spelcontainer in de 
stad Groningen; een container met 
spelattributen op plekken met relatief 
weinig voorzieningen die wekelijks op 
vaste momenten open is, met deskundige 
begeleiding. Zij ondersteunen kinderen 
die weinig buitenspeelvoorzieningen 
hebben. Na jaren van gesteggel en strijd 
over continuering, openingstijden en 
professionele ondersteuning lijkt 2019 een 
overgangsjaar met nieuwe mogelijkheden 
voor de spelcontainers.

Spelcontainer: De Hoogte
Bij BSV De Hoogte is na een lange 
periode van voorbereiding besloten 
om de spelcontainer nieuw leven in te 
blazen. In goede samenwerking tussen 
het bestuur, WIJ-team, gebiedsteam én 
Speeltuincentrale Groningen is een plan 
ontwikkeld gericht op heropening van de 
spelcontainer. Accenten: professionele 
begeleiding, een optimaal pedagogisch 
klimaat, het op orde brengen van de 
spelmaterialen en het opfrissen van de 
bestaande spelcontainer. Het gebiedsteam 
stelde financiën beschikbaar, waarmee 
een beroepskracht werd aangesteld voor 
een periode van twee jaar.

Rookvrije speeltuinen 
Verduurzaaming

Spelcontainers
Jaarlijkse activiteiten
Zomeractiviteiten
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Spelcontainer: Selwerd
Het bestuur van BSV Selwerd 
voerde samen met Speeltuincen-
trale Groningen een jarenlange 
strijd voor een spelcontainer in 
de wijk. En de aanhouder wint! 
Een gloednieuwe stalen stalling 
is gerealiseerd en heeft een plek 
gekregen naast het speeltuinge-
bouw. De container is ingericht met 
financiële hulp uit het wijkbudget 
en er is een WIJ-beroepskracht 
beschikbaar voor de noodzakelijke 
pedagogische ondersteuning. 
Ook hier een mooi resultaat van 
samenwerking.

Spelcontainer: Paddepoel
De voortgang van de spelcontainer 
in Paddepoel vroeg opnieuw extra 
zorg en aandacht van het bestuur 
en Speeltuincentrale Groningen. 
Na veel ups-and-downs en diverse 
gesprekken met het WIJ-team 
is de continuïteit gebleven. 
Echter, betrokkenen hopen op 
meer structurele aandacht in de 
toekomst, want zeker in Paddepoel 
blijkt de spelcontainer van grote 
waarde voor ouders en kinderen.
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Klassenfeestjes 
Kinderen die ‘anders’ zijn worden vaak 
sociaal buitengesloten. En, wat de reden 
ook is, er niet bij horen is één van de ergste 
dingen die kinderen kan overkomen. 
Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld 
nooit een uitnodiging voor een verjaar-
dagsfeestje. Om dit te doorbreken is het 
project Klassenfeestjes bedacht door de 
Universiteit Groningen. In 2019 hebben 
zich negen buurt- en speeltuinverenigingen 
bereid verklaard om hun accommodatie 
gratis open te stellen voor dit programma. 
Op verzoek van ouders en basisscholen zijn 
in 2019 bij vier verenigingen Klassenfeestjes 
aangeboden. Speeltuincentrale stimuleert 
haar leden en hoopt op meer aanvragen in 
2020.

Jaarlijkse activiteiten 
Elke speeltuinvereniging heeft een eigen 
activiteitenaanbod voor zowel kinderen 
als volwassenen. Dit jaar werden er onder 
andere ook weer bij negen speeltuinen 
kinderspeelmiddagen georganiseerd. 
Deze editie stond in het teken van recyclen 
en milieu. Zo konden kinderen lege 
waterflesjes omtoveren tot levensechte 
vissen. En konden ze in een luchtdicht potje 
een mini-ecosysteem maken. Bij sommige 
verenigingen waren er twaalf deelnemers, 
op andere locaties meer dan zeventig.

Bij steeds meer verenigingen worden 
er spannende Halloween-activiteiten 
georganiseerd zoals spooktochten en 
Halloween-disco’s. 

  BSV Ruischerbrug 
 In samenwerking met EMS     
 (Eendracht Maakt Sterk) heeft 
 BSV Ruischerburg een griezeltocht 
 georganiseerd in het  bevrijdingsbos.  
 Ruim honderd kinderen en ouders 
 hebben ze hierbij laten schrikken!

  BSV Oosterpoort
 In het Sterrebos liepen 170 kinderen 
 de spooktocht. Georganiseerd door 
 de spoken en vrijwilligers van
  BSV Oosterpoort.

  BSV de Hoogte
 Diverse wijkbewoners hebben
  hier meegeholpen met het 
 organiseren van de griezeltocht.

  Speeltuin Vereniging VHJ
 Bij VHJ was een Halloween-disco.   
 Iedereen was mooi verkleed!

  BSV Selwerd
 Vlak voor de kerstvakantie 
 organiseerde  BSV Selwerd 
 een spooktocht.

Thema’s & 
activiteiten

Jaarlijkse activiteiten
Zomeractiviteiten
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Daarnaast werden er op diverse 
plekken kerstmarkten georganiseerd. 
Deze werden drukbezocht, zo 
kon BSV Helpman-Oost rekenen 
op honderden bezoekers. BSV 
de Hoogte werd eveneens een 
succesvolle kerstmarkt, met als 
thema Charles Dickens, 
georganiseerd.

Kledingbeurs 
In april werd er bij BSV Selwerd 
een eerste editie van de tweede-
handskledingbeurs georganiseerd. 
Deze beurs was toegankelijk voor 
iedereen. Stichting Kledingbank De 
Zeecontainer was ook aanwezig met 
diverse gratis kledingstukken voor 
de bezoekers in het bezit van een 
Stadjerspas. De kledingbeurs trok 
ruim tachtig bezoekers.

Kerst
De maandag voor Kerst, 23 december, 
was een bijzondere dag. Voor het 
allereerst werd er een heuse kerstmarkt 
voor de wijk georganiseerd. Het initiatief 
hiervoor kwam van Wijkcentrum De Berk, 
Wijkbedrijf Selwerd en BSV Selwerd, 
onder de naam Samen in Selwerd. 
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Thema’s & 
activiteiten

Zomeractiviteiten
Speelambassadeurs

Samen met de vrijwilligers in de buurt, 
Speelambassadeurs, Jantje Beton 
en Speeltuincentrale Groningen zijn 
er vier succesvolle zomerweken 
neergezet voor de kinderen in vier 
verschillende wijken. Zo’n 25 Speel-
ambassadeurs zijn actief geweest 
met het bedenken van spellen en 
activiteiten voor kinderen in de 
Hoogte, Oosterpark, Vinkhuizen en 
in Selwerd. Elke doordeweekse dag 
konden de kinderen langskomen bij 
de vereniging voor een ochtend- en/
of middagprogramma. Het pilotproject 
heeft veel media-aandacht gekregen, 
OOGTV is langs geweest bij BSV de 
Hoogte met een tv-ploeg, RTVNoord 
heeft een radio-opname uitgezonden 
en een tweede tv-ploeg kwam langs 
van RTL4 voor het programma 
Koffietijd bij BSV Selwerd. 

Na deze intensieve weken waren 
de reacties erg positief. Zowel 
vanuit de Speelambassadeurs en 
Speeltuincentrale Groningen als 
de vrijwilligers en beheerders van 
de betreffende verenigingen. Uit de 
evaluatie is gebleken dat het zeer 
wenselijk is om deze zomer-
activiteiten voor kinderen te 
continueren.

Speeltuincentrale Groningen heeft 
veel tijd en energie in dit project 
gestoken. De werving van Speel-
ambassadeurs is eind 2018 gestart. 
In 2019 hebben wij vanuit eigen 
financiële middelen bijgelegd om 
het project financieel en succesvol 
uit te kunnen voeren. Structurele 
financiering voor de zomervakantie-
weken blijft problematisch en voor 
2020 een belangrijk aandachtspunt.

Zomeractiviteiten 22



“De Speeltuincentrale en Jantje Beton/
NUSO hebben in de zomer van 2019 
jongeren opgeleid tot experts in spelen. 
En wat een experts! Vier weken lang hebben 
de jongeren, samen met de buurt- en speel-
tuinverenigingen, onwijs toffe activiteiten 
georganiseerd voor kinderen die niet op 
vakantie konden. De Speeltuincentrale 
Groningen was meteen enthousiast over 
dit project om mee te doen en ondersteunde 
op lokaal niveau de BSV’s met grote 
bevlogenheid en betrokkenheid. Mede 
daardoor was dit project een succes voor 
zowel de speeltuinen, de kinderen, 
de wijk en de jongeren.” 
Pleun Schaeffer  -  (Projectleider Jantje Beton-NUSO)
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Thema’s & 
activiteiten

Zomeractiviteiten

“De aanwezigheid van 
de hoeveelheid kinderen 
en aanmeldingen van de 
hoeveelheid vrijwilligers 
maakt het helemaal 
compleet!”. 
Iris Vanclooster 
(Secretaris bij BSV Ruischerbrug)

BSV Ruischerbrug
Dit jaar vond de 52ste editie van het 
kinderdorp bij BSV Ruischerbrug 
plaats, dit jaar met het thema magie. 
Het was wederom een groot succes, 
met elke dag ruim 135 kinderen. De 
organisatie verliep wederom erg 
goed, iedereen was enthousiast 
en er waren veel vrijwilligers om de 
kinderen te assisteren.

SV VHJ
De SV VHJ in Hoogkerk heeft 
inmiddels jarenlange ervaring met het 
organiseren van een kinderprogram-
ma in de zomervakantie. Gedurende 
zes weken is de vereniging open 
geweest, met elke woensdag 
een activiteit georganiseerd door 
het WIJ-team en de vrijwilligers. 
Waar er voorgaande jaren veel 
kinderen in de zomervakantie bij de 
vereniging spellen kwamen doen, 
was de opkomst dit jaar iets minder. 
Er werden diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals knutselen, 
dansen en het drukbezochte 
waterpret. Een zomerprogramma 
komt er volgend jaar zeker weer. 
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“De sfeer was erg gezellig 
en ongedwongen, zoals 
gewoonlijk, sommige 
activiteiten werden beter 
bezocht dan anderen.” 
Jelte Veen  
(Voorzitter bij S.V. VHJ)

“Naast het hutten 
bouwen was er nog 
veel meer te doen. 
Het leukste vond ik 
de knutsel ochtend. 
Het was de eerste 
keer dat ik heb mee 
gedaan, volgend jaar 
wil ik zeker weer”.  
Ids  
(9 jaar)
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Renovaties/
revitalisering 
buitenruimte

BSV Ruischerbrug 
Nadat het ontwerp was goedgekeurd 
door de gebruikers is het plan 
gerealiseerd. Nieuwe speeltoestellen zijn 
geplaatst en bestaande speeltoestellen 
zijn opgeknapt en schoongemaakt. 
Naast de speelvoorziening is er ook 
ruimte gemaakt voor een beweegtuin. 
Er is een pannaveld, basketbalnetten, 
beweegtoestellen en callanetics. Het is 
een heel mooie plek geworden om samen 
gezond te bewegen in de buitenlucht én in 
de directe woonomgeving. 

De buurt- en speeltuinvereniging en 
de wijkraad organiseren fitnesstraining 
voor belangstellenden. Onder grote 
belangstelling hebben kinderburgemees-
ter Jouaria en stadsdeelbeheerder Ronald 
Rooijakkers op 12 april de gerenoveerde 
speeltuin bij buurt- en speeltuinvereniging 
Ruischerbrug officieel geopend. De 
uitvoering is mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van Speeltuinvereni-
ging Ruischerbrug, Speeltuincentrale 
Groningen, Wijkraad Ruischerbrug, 
Gebiedsteam Oost, gemeente Groningen, 
Rabobank Stad en Midden, VSB fonds, 
Provincie Groningen, stichting Roode 
of Burgerweeshuis en crowdfunding in 
samenwerking met NIJHA speeltoestellen.

Buurt en Speeltuinverenigingen

BSV D.E.S.
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BSV D.E.S.
Bij BSV D.E.S. is de speeltuin 
totaal gerenoveerd. Alle bestaande 
toestellen waren aan vervanging toe 
en zijn verwijderd. De speeltuin is qua 
oppervlakte iets groter geworden 
en de invulling is tot stand gekomen 
door kinder- en bewonersparticipatie. 
In verband met de PFAS-norm-
problematiek heeft de uiteindelijke 
uitvoering veel vertraging opgelopen. 
Na de zomer is de aannemer van 
start gegaan. De nieuwe toestellen 
zijn geïnstalleerd, zitelementen zijn 
geplaatst en de beplanting is aan-
gelegd. Hoewel door het weer nog 
niet alle onderdelen gerealiseerd zijn, 
maakten de kinderen al wel volop 
gebruik van de speeltuin. Voorjaar 
2020 worden de werkzaamheden 
afgerond. In april 2020 is de officiële 
opening. 

BSV Vinkhuizen
 

In de buitenruimte van BSV 
Vinkhuizen was gebrek aan 
zitruimte voor de bezoekers. 
We hebben in samenspraak met 
bestuur en gebruikers een tweetal 
stevige picknick-banken geplaatst. 
Deze zijn tijdens de zomervakantie-
weken intensief gebruikt. De entree 
was weinig zichtbaar voor publiek 
en aan een upgrade toe. Meer 
zichtbaarheid is gecreëerd door 
hoge beplanting te verwijderen en 
het toegangshek te beschilderen.
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Renovaties/
revitalisering 
buitenruimte

Buurt en Speeltuinverenigingen

BSV van Ostade 
Op het speelterrein bij de Van Ostade 
stichting stonden tijdelijk twee nood-
lokalen voor de Pettefletschool. 
Deze zouden uiterlijk augustus 2019 
verwijderd worden om plaats te maken 
voor herinrichting van de speelvoor-
ziening. De noodlokalen zijn uiteindelijk 
eind 2019 weggehaald, waardoor begin 
2020 de kinder- en bewonerparticipatie 
zal plaatsvinden om zo te inventariseren 
welke wensen en behoeftes de buurt 
heeft voor de invulling van deze 
vrijgekomen plek. Een eerste idee is 
een combinatie te realiseren van spelen 
en bewegen. 

BSV de Hoogte
 

In 2019 heeft planvorming rond de 
herinrichting van de blauwe bakken 
plaatsgevonden. De kinderen zijn hier 
actief betrokken bij het ontwikkelen van 
de eerste aanzet. Het plan wordt verder 
ontwikkeld en in 2020 uitgevoerd.
Hiervoor worden verschillende finan-
cieringsbronnen aangeboord. 
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BSV Oosterpoort
Voor het aanpassen van de speelvoor-
ziening bij BSV De Oosterpoort heeft er 
een kinder- en bewonersparticipatietra-
ject plaatsgevonden. Op basis van de 
uitkomsten is een programma van eisen 
opgesteld en aan de hand daarvan 
heeft de firma Speelplan een ontwerp 
gemaakt. Dit plan is door de kinderen 
en de buurtbewoners beoordeeld en 
goedgekeurd. Een drietal aannemers 
zijn benaderd om een offerte uit te 
brengen. Fondsen zijn aangeschreven 
en we hopen dat dit project halverwege 
2020 gerealiseerd kan worden. 
Een en ander is natuurlijk afhankelijk
van de financiering. 

BSV Ons Belang 
De speeltuin en de buitenruimte 
van BSV Ons Belang staat voor het 
komende jaar op de planning om 
gerenoveerd te worden. Daarnaast ligt 
er een verzoek bij de gemeente om 
uit- breiding van de accommodatie. 
Hier kan dan een grote keuken komen 
waar buurtbewoners samen kunnen 
koken en eten. Deze wens komt vanuit 
de buurtbewoners, BSV Ons 
Belang en het WIJ-team.

BSV Ruischerbrug
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Speeltuincentrale Groningen
en bestuurlijke vernieuwing

Intensivering van de 
samenwerking

Buurt- en speeltuin
verenigingen en de gemeente

Promotie & PR 

Vooruitblik
2020

Speeltuincentrale 
Groningen en bestuurlijke 
vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing is nog steeds 
actueel. Het komende jaar gaan we 
onze visie op bestuurlijke vernieuwing 
samen met de buurt- en speeltuinver-
enigingen herijken. We onderzoeken 
welke verschillende vormen van 
besturen mogelijk zijn en gaan hiermee 
experimenteren. Ook gaan we samen 
met onze netwerkpartners en de 
gemeente lokale plannen ontwikkelen ter 
versterking van de buurt en speeltuinen, 
zoals in de Oosterparkwijk en de 
Indische Buurt. Daarbij ondersteunen 
we als Speeltuincentrale Groningen 
de besturen en vrijwilligers van de 
verschillende verenigingen. Hiertoe 
wordt een werkgroep met de verte-
genwoordigers van de verenigingen 
samengesteld om actief mee te denken 
in de bestuurlijke vernieuwing.

Intensivering van de 
samenwerking

Wij investeren dan ook heel bewust in 
bestuurlijke vernieuwing én wijksamen-
werking, waarmee wij een belangrijke 
schakel vormen tussen onze vrijwilligers 
(wijkbewoners) en de professionals 
van de WIJ-teams. Het komend jaar 
zullen we de samenwerking met onze 
netwerkpartners, zoals gemeente, WIJ, 
Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) 
en andere maatschappelijke organisaties 
verder oppakken en vormgeven. 
Ook gaan we onderzoeken of we tot 
verdere vormen van samenwerking 
komen met Buurtcentra Besturen 
Overleg Groningen (BBOG), Stichting 
Gezamenlijk Stedelijk Beheer (SGSB), 
en Werkpro. Met NUSO/Jantje beton 
hebben we de afgelopen periode in het 
kader van het project Speelambassa-
deurs nauw en prettig samengewerkt. 
NUSO ontwikkelt als koepel van 520 
speeltuinen pilots en ondersteunt 
ook de diverse aangesloten leden op 
verschillende gebieden. We gaan in 
2020 meer gebruik maken van elders 
ontwikkeld materiaal en programma’s 
en bieden op basis van wederzijdse 
samenwerking ook onze expertise en 
samenwerking aan. 
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Promotie & PR
Samen met onze stagiaire van 
de opleiding PR & Communicatie 
kunnen wij ook in het komende jaar 
ons weer verder ontwikkelen op dit 
gebied. Een belangrijk onderdeel is 
het faciliteren en ondersteunen van 
de besturen. Bijvoorbeeld door het 
vormgeven van een poster, opzetten 
van een Facebookpagina of een 
artikel in de wijkkrant. Het doel hierbij 
is om de vind- en zichtbaarheid van 
de accommodaties en speeltuinen te 
verbeteren zodat wij zoveel mogelijk 
kinderen en buurtbewoners bereiken. 
 

Buurt- en speeltuin-
verenigingen en de 
gemeente

Met onze besturen willen wij 
nadrukkelijk aansluiten bij de beleids-
prioriteiten van de gemeente en het 
programma van eisen 2020. Net als 
afgelopen jaar richten we ons weer op 
een bijdrage aan het armoedebeleid en 
het positief opgroeien waarbij kinderen 
veilig, gezond en samen meedoen 
naar vermogen. Daarnaast zoeken 
we, meer dan voorheen, aansluiting en 
afstemming bij het GON. Ook zijn we 
actief betrokken bij de totstandkoming 
van het nieuwe accommodatiebeleid 
van de gemeente Groningen dat in 
2021 zijn beslag krijgt, of een artikel 
in de wijkkrant. Het doel hierbij is 
om de vind- en zichtbaarheid van de 
accommodaties en speeltuinen te 
verbeteren zodat wij zoveel mogelijk 
kinderen en buurtbewoners bereiken. 
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Handboek 
Jubileum

Handboek
In 2019 zijn we begonnen met het opzetten 
van een handboek voor beginnende 
bestuurders. In het handboek is veel 
(praktische) informatie opgenomen zoals 
contracten, verzekeringen en vrijwilli-
gersbeleid. In 2020 wordt het handboek 
aangevuld en verduidelijkt. Daarnaast gaan 
we een training aan het handboek koppelen, 
waarin het gebruik en het nut van het 
handboek aan bod komen. Op de komende 
algemene ledenvergadering presenteren 
we het vernieuwde handboek.de diverse 
aangesloten leden op verschillende 
gebieden. We gaan in 2020 meer gebruik 
maken van elders ontwikkeld materiaal 
en programma’s en bieden op basis van 
wederzijdse samenwerking ook onze 
expertise en samenwerking aan. 

Vooruitblik
2020
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Jubileum

Op 30 juli 2020 bestaat Speeltuincentrale Groningen 
negentig jaar. Om deze mijlpaal te vieren organiseren 
wij in nauwe samenwerking met onze leden diverse 
activiteiten, zoals:

Speeltuindag

 Voor kinderen is er een speeltuin-
 dag op zaterdag 9 mei. Alle buurt en  
 speeltuinverenigingen kunnen hier aan  
 meedoen. Door onze goede contacten  
 binnen het Alfa College kunnen wij deze  
 dag samen met een groep studenten 
 van Sport & Bewegen organiseren. 
 De studenten zorgen voor de op- en 
 afbouw en begeleiden de activiteiten.

Activiteiten vanuit de buurt- 
en speeltuinvereniging

 De buurt- en speeltuin-
 verenigingen  kunnen ook zelf een   
 (vernieuwende) activiteit/ project
  indienen. Om dit te stimuleren bieden  
 wij, na goedkeuring van het project, 
 een kleine financiële bijdrage.

Expositie Minerva

     Studenten van de kunstopleiding  
     Minerva ontwikkelen een reizende 
     expositie die bij een aantal     
     verenigingen kan worden
     ondergebracht. 

Congres

Om dit feestelijke jaar goed af 
te sluiten organiseren we dit 
najaar een congres. Hierbij is er 
aandacht voor onze netwerk-
partners, vrijwilligers en besturen.
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