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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 financierings-
bronnen aan, onderhouden contacten met samenwerkingsinstanties, coördineren 
en beheren het collectieve onderhoudsfonds en zorgen voor inspecties van speel-
toestellen 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 
deltaplanspeeltuinen. Dat betekent dat ze ook geschikt zijn voor kinderen 
met een functiebeperking. 

We vernieuwden niet alleen speeltuinen, maar ook diverse accommodaties. 
Deze accommodatiesvervullen 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.

Meer spelen in Corona tijdenJaarverslag
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Hoewel de financiering in 2020 weer voor 
de helsdeuren is weggesleept (met bijzondere 
dank aan Anja Aaldering) is het gelukt door 
bijdragen van Jantje Beton, de gemeente 
Groningen, de Rabobank, Ter Schouw van 
Sanen Stichting en het Fonds ‘Goed Idee’ 
alle kosten te dekken. 

Bovendien hebben we met de gemeente 
de afspraak kunnen maken dat de Speeltuin-
centrale voor 2021 een basisbudget zomeracti-
viteiten krijgt waarmee wij in cofinanciering met 
gebiedsteams en externe fondsen een op wijk & 
buurt afgestemd pakket zomeractiviteiten gaan 
aanbieden in samenwerking met andere partijen.

De interne organisatie van de Speeltuincentrale 
is behoorlijk onder handen genomen. De ICT is 
gemoderniseerd en passend gemaakt op een 
kleine, deels projectmatig ingerichte organisatie. 

Hierdoor kan eenvoudiger vanaf meerdere 
& wisselende locaties worden ingelogd 
en samengewerkt. Het boekhoudsysteem 
van de centrale en van alle BSV’s is over-
gegaan naar een software pakket genaamd 
E-Boekhouden.nl . 

Hiermee worden de penningmeesters van de 
BSV’s ontlast en zal de dienstverlening door de 
centrale verbeteren. 

Wij verwachten voor de zomer 2021 de overgang 
van oud naar nieuw te kunnen afronden.

Ook in 2020 hebben we te maken gehad met veel 
mutaties in de personele sfeer. 

Het is een jaar geweest met uitval door ziekte 
en het inwerken van nieuwe al dan niet tijdelijke 
collega’s. 

Toch zijn medewerkers, besturen en vrijwilligers 
er met elkaar in geslaagd om het werk gedaan te 
krijgen. Top!

Wij kijken uit naar 2021 als een jaar waarin we weer 
opnieuw beginnen aan een iets “zoals het nog 
nooit geweest” zal zijn.

Roel Groenhof, voorzitter

In het jaarverslag 2019 spraken we de verwachting 
uit dat 2020 een overgangsjaar zou worden. 
Harmonisatie van het accommodatiebeleid, 
hoognodige structurele financiering voor zomer-
activiteiten en een te verwachten intensivering van 
samenwerkingsrelaties lagen hieraan ten grondslag.

 Het is inderdaad een bijzonder jaar geworden; 
toch ietsje anders dan verwacht.

Corona heeft ook in het Buurt- en Speeltuinwerk 
alles op z’n kop gezet. Gebouwen en speeltuinen 
zijn in eerste instantie allemaal gesloten.  Het is 
frustrerend dat het Buurt- en Speeltuinwerk, dat 
haar bestaansrecht ontleend aan het bieden van 
mogelijkheden voor ontmoeting in de breedste zin 
van het woord, ook gebukt gaat onder het coronajuk. 

Gelukkig zijn de meeste speeltuinen rond koningsdag 
2020 weer opengegaan. Met dank aan de gemeente 
Groningen voor haar ondersteuning hierbij. 

Ook zijn in de loop van het jaar, al dan niet in 
samenwerking met WIJ- en gebiedsteams, meer 
en meer kinderactiviteiten (tot 12 jaar) georganiseerd. 
De houding “wat - en hoe kan het wel?” die meerdere 
partijen hebben, ligt hieraan ten grondslag. 

De BSV’s hebben in 2020 voor volwassenen 
en ouderen helaas nog geen tot weinig passende 
activiteiten kunnen aanbieden.

Kinderactiviteiten krijgen in dit jaarverslag aandacht 
door onder andere in te zoomen op het project 
Mooie Wijken en de zomeractiviteiten. 

In de Korrewegwijk en De Hoogte werkt de Speel-
tuincentrale samen met kinderen, vrijwilligers en 
andere betrokken organisaties aan het project ‘Mooie 
Wijken’ met als doel deze kindvriendelijker te maken. 

De resultaten van alle inspanningen worden 
gaandeweg zichtbaar. 

Zomeractiviteiten zijn in 2020 o.a. in acht speeltuinen, 
bij de Kring en voor Humanitas voorleeskinderen 
aangeboden. Een project dat door de inspanningen 
van de medewerkers van de centrale, speelambas-
sadeurs, BSV’s, vele vrijwilligers en in samenwerking 
met WIJ, gebiedsteams, Vrijdag en andere 
organisaties een groot succes is geworden. 
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Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Speeltuincentrale 
Groningen bestaat uit een Algemeen 
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

Het AB bestaat uit vertegenwoordigers 
van aangesloten leden en komt 
gemiddeld eens in de 6 weken bij elkaar. 

Op dit moment bestaat het AB uit:

- Jelte Veen, voorzitter SV V.H.J. 
(Voor Hoogkerks Jeugd)
- Ria Vincken, 
penningmeester BSV Paddepoel
- Leendert van der Laan, 
penningmeester van Ostade Stichting
- Tine de Jager, 
bestuurslid van BSV Helpman-Oost

Het DB bestaat uit drie mensen van 
buiten het speeltuinwerk. Zij hebben 
elk een eigen achtergrond en daarmee 
een gevarieerde kijk op het buurt- en 
speeltuinwerk. 

Het DB bestaat uit:

- Roel Groenhof, voorzitter
- Jan Moorman, secretaris
- Arie van Roon, penningmeester

Algemene ledenvergadering

Normaalgesproken is er twee keer 
per jaar een algemene ledenvergadering. 
De leden beoordelen dan het gevoerde
beleid, benoemen bestuursleden en stellen 
de jaarrekening en de begroting vast. 
Als gevolg van Corona heeft er dit jaar 
slechts 1 jaarvergadering plaatsgevonden.

In maart was er een ledenvergadering gepland, 
maar deze is door de Corona uitgesteld naar 
september. Op dat moment konden we weer 
fysiek bij elkaar komen in het gebouw van 
BSV De Waterman.  

Tijdens de ledenvergadering werd vooral 
gesproken over enkele financiële zaken, zoals 
het vaststellen van de jaarrekening van 2019 
en de begroting van 2020.  

Daarnaast vertelden de leden wat de impact 
van de Corona had op hun BSV’s. 

Hieruit bleek dat het aanbod per BSV 
verschillend is: sommige BSV’s zijn gesloten en 
anderen zijn open voor bijvoorbeeld kinderacti-
viteiten of Bingo’s. 

Personele Zaken

Er hebben zich dit jaar veel personele 
wisselingen bij de Speeltuincentrale  
plaatsgevonden. In november 2019 
is Anja Aaldering als teammanager in 
dienst genomen. Projectmedewerker 
Danielle Heijligers is in april 2020 uit 
dienst gegaan, omdat ze haar scriptie 
had afgerond. Projectmedewerker Jessy 
Snip heeft voor ons het handboek voor 
besturen up-to-date gemaakt.

Halverwege mei zijn er vier mensen in 
dienst genomen. Sandra Reinderink 
vervangt Meta Barkhuis tijdens haar 
ziekte en Sisca Sytema heeft relatie-
beheerder Margriet van Essen 
opgevolgd. 

Daarnaast kwam in mei ook Iris ten 
Bhömer in dienst als projectmedewerker 
Kindvriendelijke wijken en was Karen 
Bakker tijdelijk werkzaam als projectme-
dewerker om ons te ondersteunen bij de 
zomeractiviteiten.

Bestuurlijke zaken

Personele zaken
Samenstelling bestuur

Algemene ledenvergadering

Na de zomervakantie verruilde Vincent 
Huiting zijn functie als projectmedewerker 
kind & jeugd na 4 jaar in voor een nieuw 
leven in Italië.

In december is afscheid genomen van 
Bert Banus, jarenlang de financiële man 
van de Speeltuincentrale. Zijn werk is 
deels overgenomen door Jacqueline 
Kloppenburg. Bart Hofstede neemt nu 
het ICT-gedeelte voor zijn rekening.

Tenslotte heeft Nathalie Kerkdijk veel werk 
verzet om de Communicatie en PR van 
de Speeltuincentrale flink te verbeteren. 
Eerst als stagiaire en later als medewerker. 
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90 jarig jubileum

Op 30 juli 2020 bestond de Speeltuin-
centrale 90 jaar. Om deze mijlpaal te vieren 
was er een aantal activiteiten gepland voor 
onze netwerkpartners, besturen, vrijwilligers 
en de kinderen in de stad.
 
Helaas zagen de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus er niet goed uit en konden deze 
activiteiten daarom niet door gaan. 

Financiële gevolgen

Door de lockdown is een aantal BSV’s 
in de rode cijfers terecht gekomen, maar 
dankzij de financiële bijdrage uit het Cala-
miteitenfonds van de gemeente Groningen 
is het toch gelukt om de cijfers weer zwart 
te maken.

“Ondanks de corona kunnen wij er nog wel 
zijn voor de kwetsbare kinderen uit de wijk. 
Dit wordt zeer gewaardeerd door zowel 
de kinderen als de ouders” 
Vinkhuizen-Zuid

Gemaakt door Mariska de Groot ©

Corona

Speeltuinen weer open 
Gebouwen tijdelijk open 

Protocol 
Financiële gevolgen 
90 jarig Jubileum

Speeltuinen weer open

De lockdown in het voorjaar als 
gevolg van de Coronapandemie heeft 
grote gevolgen gehad voor de BSV’s. 
De gebouwen gingen dicht en de tuinen 
werden gesloten. Sommige BSV’s, 
vooral zij die geen exploitatiesubsidie 
krijgen, hebben zware verliezen geleden 
door het wegvallen van verhuurinkomsten 
en baromzet.

De Speeltuincentrale heeft met de 
gemeente een overeenkomst gesloten 
waardoor de randvoorwaarden 
voldoende door de gemeente geborgd 
waren om de speeltuinen weer open te 
stellen voor kinderen en hun verzorgers. 
De besturen werden gevrijwaard van 
mogelijke aanspraken door derden en 
speeltuinen konden weer open. Samen 
met de gemeente werden coronaborden 
met eenduidige teksten gemaakt. Voor 
iedereen was het een hele spannende 
periode, maar het is uiteindelijk gelukt 
om al heel snel tijdens de lockdown 
en voor Koningsdag de tuinen weer 
te openen. Dit is gelukt dankzij een 
intensieve en prettige samenwerking 
met de gemeente Groningen.

Gebouwen tijdelijk open

Op het moment dat de gebouwen weer 
open mochten, is met ondersteuning 
van de Speeltuincentrale een flink aantal 
BSV’s weer opengesteld voor met name 
kinderactiviteiten en deels voor activiteiten 
van volwassenen. 

De nieuwe lockdown in november zorgde 
ervoor dat de meeste gebouwen weer 
volledig dicht gingen. In een aantal BSV’s 
was het gebouw wel open voor kinderen 
die zich in kwetsbare posities bevinden.

Protocol

Op het moment dat de gebouwen weer 
open mochten, is met ondersteuning 
van de Speeltuincentrale een flink aantal 
BSV’s weer opengesteld voor met name 
kinderactiviteiten en deels voor activiteiten 
van volwassenen. De nieuwe lockdown in 
november zorgde ervoor dat de meeste 
gebouwen weer volledig dicht gingen. In 
een aantal BSV’s was het gebouw wel 
open voor kinderen die zich in kwetsbare 
posities bevinden.
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Monitorgesprekken
 

Sinds drie jaar hanteert Speeltuincentrale 
Groningen de zogenaamde monitor- 
gesprekken: gesprekken tussen vertegen-
woordigers van de verenigingen en staf-
leden van Speeltuincentrale Groningen. 

We blikken terug op het voorbije jaar 
en er wordt een aantal thema’s besproken 
zoals bestuurlijke ontwikkeling, het 
activiteitenaanbod, de samenwerking 
met het wijknetwerk en accenten voor 
de korte- en middellange termijn. 

Ook in 2020 hebben deze monitor-
gesprekken kunnen plaatsvinden.

Rookvrije speeltuinen

In 2019 werd er een plan gemaakt om 
zo veel mogelijk speeltuinen rookvrij te 
maken. Ook werd er bij twee locaties 
een onderzoek uitgevoerd door 
studenten van de opleiding Toegepaste 
Psychologie. Uit dit onderzoek bleek 
dat er vanuit de buurt veel draagvlak 
was voor een rookvrije speeltuin. Door 
middel van goede communicatie en een 
goed plan hebben we samen met de 
meeste BSV’s de speeltuinen rookvrij 
kunnen maken. 

Verduurzaming

In 2019 werden door de gemeente 
Groningen de mogelijkheden 
onderzocht om bij de verschillende 
verenigingen 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. BSV Vinkhuizen was de eerste 
BSV waar het verduurzamingstraject 
gestart werd. Het plan was om hier 
eind 2020, samen met de gemeente 
de zonnepanelen te plaatsen. 

In oktober 2020 zijn hiervoor de 
eerste voorbereidingen gestart. 

“Het is zo jammer 
dat het door Corona 
allemaal stilstaat. 
Maar zelfs in dit 
coronajaar hebben 
we nieuwe leden 
kunnen werven!” 
Kreukelhof

Beleidszaken

Handboek 
Accommodatienota 

Trainingen Monitorgesprekken 
Rookvrije speeltuinen 
Verduurzaming

Handboek

Het Handboek van de Speeltuincentrale is 
in de eerste maanden van 2020 geüpdatet 
en verder aangevuld met relevante 
informatie voor de besturen. 

Het Handboek heeft een plaats gekregen 
op onze vernieuwde website. Leden 
hebben toegang tot de inhoud van 
het Handboek via het ledenportaal. 
De geplande training voor besturen over 
het gebruik van dit handboek is helaas 
niet doorgegaan vanwege Corona, maar 
zal later worden opgepakt.

Accommodatienota

De gemeente Groningen heeft door 
de fusie met de gemeente Haren en de 
gemeente Ten Boer de Accommoda-
tienota in 2020 geharmoniseerd. Een 
belangrijke verandering is dat de BSV’s 
straks niet alleen meer gefinancierd 
worden op basis van de m2-prijs, maar dat 
ook het activiteitenaanbod dat samen met 
de wijk ontwikkeld wordt van groot belang 
wordt. In de loop van 2021 wordt duidelijk 
welke consequenties deze beleidswijziging 
heeft en hoe deze aanpassing in de finan-
cieringssystematiek verder vorm krijgt. 
Daarnaast heeft de gemeente Groningen 
met deze accommodatienota vanaf 2022 
helaas ook een bezuiniging aangekondigd.

Trainingen

Wij vinden het belangrijk om onze besturen 
een goed scholingsprogramma aan te 
bieden. Door de Corona liep het dit jaar 
anders dan andere jaren en door Corona 
stelden besturen van de BSV’s ook andere 
vragen. Bijvoorbeeld hoe je veilig eerste 
hulp kan verlenen tijdens de COVID-19 
pandemie. Hierin hebben wij de besturen 
zo veel mogelijk proberen te ondersteunen 
door het sturen van tips, filmpjes en linkjes 
met belangrijk informatie. Ook konden 
de besturen zich opgeven voor online 
Webinars van Link050. Zij organiseerden 
gratis cursussen en trainingen met allerlei 
verschillende thema’s. Tenslotte heeft er in 
het najaar van 2020 een herhalingscursus 
BHV plaatsgevonden. 
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Fysieke promotie
Naast media-aandacht heeft de Speeltuin-
centrale haar projecten ook gepromoot met 
posters en flyers. Zo werden posters en 
flyers rondgebracht bij verschillende scholen 
en supermarkten in de stad om jongeren 
als Speelambassadeur te werven voor de 
zomeractiviteiten. 

Daarnaast zijn voor de verschillende 
BSV’s posters en flyers ontwikkeld om 
de zomeractiviteiten te promoten. Deze 
promotiemiddelen werden langs de 
verschillende basisscholen, BSV’s en diverse 
andere locaties in de wijken rondgebracht en 
opgehangen.

Tijdens de zomeractiviteiten zelf, werden 
er bij de verschillende BSV’s posters 
opgehangen waarin het activiteiten-
programma of de coronaregels te zien 
waren. 

Nieuwsbrief en Website
Social media

Pers
Fysieke promotie

Pers
De Speeltuincentrale heeft het afgelopen 
jaar veel positieve aandacht van de media 
ontvangen. Dit kwam doordat er regelmatig 
mooie persberichten werden geschreven 
over alle projecten waar de Speeltuin-
centrale zich mee bezig hield. Zo zijn de 
persberichten van de Speeltuincentrale 
meerdere keren verschenen in onder andere 
de Groninger Gezinsbode, Indebuurt 
Groningen, Link050, Oog-TV en het 
Dagblad van het Noorden. 

Daarnaast hebben er ook meerdere radio-
interviews plaatsgevonden waarin er met 
een medewerker van de Speeltuincentrale 
werd gesproken over de zomeractiviteiten. 

Door middel van deze publiciteit hebben de 
Speeltuincentrale en ook de grote projecten 
meer bekendheid gekregen.

“Wij hebben goede aansluiting bij de kinderen“
speelambassadeur Laura

Nieuwsbrief en Website

Het afgelopen jaar heeft de Speeltuincen-
trale de focus nog meer gelegd op de PR & 
communicatie van de centrale en de BSV’s. 
Zo krijgen bestuursleden en vrijwilligers elke 
maand een nieuwsbrief met interessante 
nieuwtjes, tips en waardevolle informatie over 
het buurt- en speeltuinwerk. 

Belangrijke nieuwsberichten uit de 
nieuwsbrief worden vervolgens ook op 
de website geplaatst, waardoor het bereik 
nog groter wordt. De website wordt steeds 
geactualiseerd, waardoor er regelmatig 
nieuwe berichten te vinden zijn over actuele 
en interessante onderwerpen waar 
de BSV’s of de Speeltuincentrale zich 
mee bezig houden. 

Social media
Op het gebied van social media is de 
Speeltuincentrale zeer actief en worden 
er regelmatig leuke foto’s of video’s op 
de social-mediakanalen zoals Facebook, 
Instagram en LinkedIn geplaatst.

Hier worden berichten geplaatst over 
activiteiten die georganiseerd worden voor 
de kinderen, er wordt ingegaan op actuele 
onderwerpen, projecten waar we mee bezig 
zijn, tips of andere interessante content. Ook 
werden de social-mediakanalen gebruikt 
voor de werving van de Speelambassadeurs. 
per werkgebied, bereik en de financiën.

Communicatie & PR
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De Hoogte
 

Voor de speeltuin van De Hoogte 
zijn samen met kinderen, bewoners 
en het bestuur plannen bedacht 
om de zogenaamde blauwe bak 
te vervangen door een nieuw 
speelgedeelte. Mede dankzij 
een mooie bijdrage van het 
gebiedsteam hebben we dit plan 
kunnen realiseren. In 2021 zal er, als 
de laatste puntjes op de i zijn gezet 
en de situatie rondom corona het 
toelaat, een officiële opening komen. 

Ons Belang
 

Bij Ons Belang is de wens om naast 
kinderen, de accommodatie en buiten-
ruimte ook geschikt te maken voor 
andere doelgroepen. Helaas kon 
hier niet mee gestart worden omdat 
de vloer dusdanig slecht bleek dat 
deze eerst moet worden hersteld. 

Het is nu de bedoeling om in de eerste 
helft van 2021 een Plan van aanpak 
te maken, welke in de tweede helft 
van dat jaar uitgevoerd kan worden.

SV-Oosterpark
 

In het Oosterpark komt een nieuwe 
school op het Treslinghuislocatie, 
waardoor S.J. Boumaschool leeg 
komt te staan. Het is de bedoeling 
dat de SV Oosterpark verhuisd 
naar deze leeggekomen school. 

Naar verwachting is dat 
op zijn vroegst in 2021.

BSV Ruischerbrug
 

Het bestuur van Ruischerbrug wil 
graag de ondergrond van de sport- 
en beweegtoestellen verbeteren 
d.m.v. kunstgras. Vanwege Corona 
heeft dit traject vertraging opgelopen.

Oosterpark
 

Bij BSV Oosterpoort zijn de plannen 
die bedacht zijn tijdens het partici-
patietraject inmiddels omgezet in een 
ontwerp. Voor de financiering van dit 
ontwerp is het afgelopen jaar naarstig 
naar fondsen gezocht en met succes! 

Uiterlijk het tweede kwartaal van 
2021 verwachten we te starten 
met de uitvoeringsfase.

Vinkhuizen-Zuid
 

Voor BSV Vinkhuizen liggen er nog 
steeds plannen voor het weghalen 
van de muur en het plaatsen van een 
nieuwe keuken. De toegang, de poort 
van de speeltuin en de accommodatie 
hebben door een opfrisbeurt een 
prettigere uitstraling gekregen.

De Hoogte 
Ons Belang 
Oosterpark 

Vinkhuizen-Zuid
SV-Oosterpark 
BSV Ruischerbrug

 
SpeelTopVeilig (STV) voert twee keer per jaar een wettelijke inspectie uit bij de verschillende 
BSV’s. De wettelijke inspectie wordt uitgevoerd volgens het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen (WAS-normen). Er wordt gekeken of het speelterrein heel, schoon en veilig is 
en de speeltoestellen en ondergronden worden gecontroleerd. Daarnaast lopen beheerders 
ook regelmatig een ronde door de speeltuin om dit op deze punten te checken. Ze melden 
calamiteiten bij de bestuursassistent van de Speeltuincentrale, die zorgt voor een snelle 
afhandeling van de melding.

Inspectie SpeelTopVeilig

Door de gevolgen van corona is een aantal 
geplande onderhouds- en renovatietrajecten 
vertraagd, maar gelukkig is het bij een aantal 
projecten wel gelukt om voortgang te boeken.
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De Hoogte

In De Hoogte is de Speeltuincentrale een 
belangrijke initiatiefnemer en uitvoerder van 
de plannen om van de BSV aan de Borgwal 
‘het Speelparadijs van de Wijk’ te maken. 

Samen met het bestuur en het wijknetwerk, 
aangevuld met ambtenaren Armoedebeleid, 
is een aantal sessies belegd om het 
genoemde ideaal naderbij te brengen. 
Vijf werkgroepen werken op dit moment 
aan plannen en de realisering daarvan. 

Eén concrete uitwerking betekent de 
aanstelling van de nieuwe jeugdwerker 
voor de Spelcontainer. In gelijke tred met 
dit proces ontwikkelt zich de bestuurlijke 
vernieuwing bij het bestuur: opnieuw is een 
ervaren bestuurslid toegetreden.

Bestuurlijke ontwikkelingen

 Met de zomeractiviteiten is tegelijk geïnvesteerd in het wijknetwerk rondom een aantal BSV’s. 
 Daarnaast heeft de Speeltuincentrale een rol gespeeld in de samenwerking in de netwerken 
 in het Oosterpark, De Hoogte en Indische buurt, waarmee ook een vervolg werd gegeven aan 
 een aantal afspraken uit de monitorgesprekken met de leden van de vereniging.

Leerlingen van het 
Praedinius Gymnasium 
hebben verschillende 
ontwerpen voor 
de speeltuin van 
Ons Belang gemaakt.

Praedinius Speeltuinproject

Bij het Praedinius Gymnasium vindt jaarlijks 
het speeltuinproject plaats. Voor dit project 
krijgen de kinderen een opdracht. Dit jaar 
was de opdracht om voor de speeltuin van 
de BSV Ons Belang een nieuwe indeling 
en inrichting te ontwerpen, waarbij in het 
ontwerp ook een nieuw speeltoestel moest 
worden opgenomen. In groepen zijn 
de leerlingen aan het werk gegaan 
en uiteindelijk hebben ze hun werk aan 
de Speeltuincentrale gepresenteerd door 
middel van mooie presentaties, prachtige 
ontwerpen en creatieve maquettes. 

Oosterpark

Eind 2019 hebben de besturen van 
Ons Belang, SV Oosterpark en het 
Job een nieuwe stichting opgericht. 
De Speeltuincentrale ondersteunt 
de besturen hierbij. Daarnaast zijn er 
bij de speeltuin Ons Belang plannen 
om een deel van de speeltuin om te 
zetten naar een beweegtuin. 

Helaas heeft de gemeente dat 
verzoek afgewezen.

Bestuurlijke ontwikkeling
Oosterpark

De Hoogte
De Indische buurt
Praedinius Speeltuinproject

De Indische buurt

Het oude bestuur van het DIB is in goed 
overleg met de Speeltuincentrale in januari 
teruggetreden en sindsdien treedt de 
teammanager van de Speeltuincentrale 
op als interim-bestuur van het DIB. 

Deze constructie blijft totdat er een nieuw 
bestuur wordt geïnstalleerd. 

Voor de vernieuwing is een plan van aanpak 
gemaakt waarin staat aangegeven op welke 
wijze nieuwe vrijwilligers worden geworven 
en nieuwe kindvriendelijke activiteiten 
worden ontwikkeld. 

Een buurt-enquête is een onderdeel van 
het plan. De Speeltuincentrale werkt nauw 
samen met ’t Pand, Floreshuis, Groenhuis, 
Jasmijn, Wij en andere samenwerkingspart-
ners en we sluiten nauw aan bij de uitgangs-
punten van de Mooie Wijken en Kindvriende-
lijke Wijken.

Voor de kerstvakantie is een begin gemaakt 
met het opknappen van de huiskamer 
van het DIB. Kinderen hebben daarbij een 
belangrijke stem in zowel het bedenken van 
de plannen als de uitvoering daarvan.
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“Ontdek je talenten en doe iets 
voor een ander. Het is leuk om 
je talenten in te zetten en iets 
nuttigs te doen. Wie weet kom 
je er op deze manier wel achter 
welke studie het beste bij je past”
Speelambassadeur Anne Roos

Mooie wijken

Kinderdromen
Samenwerken

In mei heeft de Speeltuincentrale van de gemeente 
Groningen de opdracht gekregen om in De Indische 
Buurt en De Hoogte samen met kinderen, vrijwilligers 
en andere betrokken organisaties deze wijken kind-
vriendelijker te maken. 

Kinderdromen
Kinderen krijgen hierbij een grote rol 
om te dromen over hun eigen toekomst 
en de toekomst van hun eigen wijk. Maar 
het blijft niet bij dromen alleen. Er wordt 
ook samen met de bewoners (jong en oud), 
ondernemers en sociaal werkers gewerkt 
om deze dromen te realiseren. 

Zo is bijvoorbeeld in het DIB, de huiskamer 
samen met kinderen op een meer kind-
vriendelijke wijze heringericht, mede dankzij 
de statiegeldinzamelactie van de Jumbo 
en Ter Schouw Van Sanen fonds. 

Een ander voorbeeld is dat de kinderen 
in De Hoogte hebben meegeholpen met het 
vervangen van de blauwe bakken door een 
nieuw speeltoestel. 

Ook is in De Hoogte de spelcontainer nu 
3 keer per week open, zodat kinderen met 
buitenspeelgoed kunnen spelen. 

Samenwerken
In deze twee wijken wordt door de Speel-
tuincentrale intensief samengewerkt met tal 
van organisaties, zoals het Pand, de Wij en Bij 
Vrijdag. De resultaten van alle inspanningen 
worden gaandeweg zichtbaar. 

Zo worden bijvoorbeeld tijdens de vakanties 
door deze organisaties samen kinderactivi-
teiten georganiseerd. 

Een ander mooi voorbeeld is dat tijdens 
de lockdown kinderen in de BSV’s werden 
opgevangen, zodat de kinderen rustig onder 
begeleiding in de Clubschool thuisonderwijs 
konden volgen. 

Door samen de schouders eronder te zetten 
kunnen we veel bereiken en kunnen de 
kinderen hun dromen echt realiseren.
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“Ondanks Corona zijn 
de betalende leden 
gewoon gebleven.”
Ons Belang

Nieuw boekhoudsysteem

De Speeltuincentrale ondersteunt de 
aangesloten leden met hun boekhouding 
en het opstellen van de jaarrekeningen 
en begroting. Het huidige boekhoudsysteem 
is door de Speeltuincentrale zelf opgezet, 
maar is niet geheel digitaal en niet meer 
van deze tijd. Daarom wordt er begin 2021 
een begin gemaakt met een nieuw boek-
houdsysteem, E-Boekhouden.nl.

Extra financiële middelen

Naast subsidie voor de reguliere taken is de 
Speeltuincentrale ook dit jaar weer op zoek 
gegaan naar financiële middelen om het 
zomerprogramma uit te voeren. 

Lange tijd was het onzeker of we het 
zomerprogramma konden uitvoeren omdat 
we niet zeker wisten of we wel voldoende 
financiële middelen bijeen konden krijgen. 

De goede samenwerking met Jantje Beton 
heeft ertoe geleid dat we in het kader van 
het programma Maatschappelijke dienst- 
verlening voor jongeren (ZONMW), 
het project Speelambassadeurs in 
2020 samen met Jantje Beton konden 
continueren en hier middelen voor 
beschikbaar zijn gesteld. 

Ook zijn er fondsen geworven die een 
bedrag beschikbaar hebben gesteld 
zoals RABO, Een goed Idee en Ter 
Schouw van Sanen fonds. 

Gelukkig kregen we in juni toch het bericht 
dat de gemeente financiële middelen 
ter beschikking wilde stellen, waarmee 
we in acht wijken een zomerprogramma 
konden uitvoeren. 

Tenslotte kregen we in juli het bericht 
van de gemeente dat we nog meer 
zomeractiviteiten konden organiseren, 
zoals een speelweek in De Kring en
een busreis naar Drouwenerzand.  

Financiën

Nieuw boekhoudsysteem
Extra financiële middelen
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Blije kinderen
In de meeste speeltuinen waren elke dag wel 
meer dan veertig kinderen aanwezig en bij 
andere speeltuinen was het aantal spelende 
kinderen lager. Van deze kinderen was er een 
deel die nooit of zelden met vakantie gaan, maar 
ook kinderen die vanwege de Corona niet op 
vakantie gingen. 

Zeker voor kinderen die nooit op vakantie gaan, 
zijn activiteiten in de vakanties van groot belang. 
Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor 
ouders geeft het een stukje ontspanning.  Als de 
kinderen bij ons aan het spelen waren, hadden 
de ouders even tijd voor zichzelf. Om in de zes 
weken durende zomervakantie je kinderen elke 
dag om je heen te hebben valt namelijk niet mee.

Alhoewel het programma van de speelweken 
bedoeld was voor kinderen van 6-12 jaar, waren 
er ook jongere kinderen aanwezig. Met het 
buitenprogramma was dit over het algemeen 
geen probleem, maar bij slecht weer sloten 
sommige activiteiten niet aan bij deze jonge 
doelgroep. 

We hebben gekozen voor de doelgroep 6-12 
jaar omdat we liever niet te veel ouders in de 
speeltuinen wilden hebben vanwege de Corona. 
Daarnaast kost het begeleiden van jongere 
kinderen meer inzet van mensen.

Meerwaarde 
speelambassadeurs

Naast hulp van vrijwilligers werden ook zgn. 
speelambassadeurs ingezet om activiteiten te 
bedenken en uit te voeren. Deze speelambassa-
deurs waren jongeren, die voor een vrijwilligers-
vergoeding minimaal 1 week aanwezig waren bij 
een van de speelparadijzen.

De meerwaarde van de inzet van speelam-
bassadeurs heeft zich ook in deze editie weer 
bewezen. Hun enthousiasme en kennis van de 
doelgroep komt de kwaliteit van het programma 
ten goede. Daarnaast geeft een vaste basis van 
jonge mensen een extra positieve dynamiek en 
zorgt voor een ontspannen sfeer in de groep. 

De meeste ambassadeurs hadden aan enkele 
instructies voldoende om met de kinderen aan 
de slag te gaan, maar sommige speelambassa-
deurs hadden wat meer sturing en begeleiding 
nodig.

In totaal hebben 36 speelambassadeurs 
meegeholpen met de speelweken. De leeftijd 
varieerde van 14-24 jaar en de jongeren volgden 
een VMBO, HBO- of MBO-opleiding of zaten 
nog op de middelbare school. Het overgrote 
deel van de deelnemers waren meisjes, het 
aantal jongens was aan de lage kant.  Een aantal 
jongeren had al veel ervaring met het werken 
met kinderen, maar een flink aantal ook niet.

“Het is belangrijk dat kinderen veel lol 
hebben, want met lol blijf je gezond”
Kinderburgermeester Floor 
tijdens de opening van de zomerweken

Programma voor 8 wijken
We hebben met veel plezier en inzet in 
acht wijken in Groningen de speeltuinen 
omgetoverd tot speelparadijzen voor 
kinderen van 6-12 jaar. Elke dag was er in de 
speelparadijzen een ander programma – van 
het bouwen van zandkastelen tot het maken 
van schilderijen, van workshop toneel tot het 
maken van slijm, van workshop djembé tot 
een spelletjesmiddag. 

In vier wijken waren we twee wekenlang 
op de doordeweekse middagen met onze 
activiteiten in de speeltuin aanwezig en in de 
andere vier wijken draaiden we een week 
ons programma. 

Om de speelweken onder de aandacht te 
brengen bij de kinderen hebben we naast 
de gebruikelijke manier van het uitdelen 
van flyers, het ophangen van posters, het 
plaatsen van berichten op de website en het 
posten van berichten op sociale media ook 
gebruik gemaakt van omroepers. Rijdend 
door de wijk met een versierde auto werd via 
een speaker kinderen opgeroepen om naar 
het speelparadijs te komen.

De zomer van 2020

Programma voor acht wijken
Blije kinderen

Meerwaarde 
speelambassadeurs

Speelparadijzen een plek waar je lekker kunt zonnen op 
het strand, spelen met water in de hitte, muziek of slijm 
maken bij slecht weer, zandkastelen bouwen, kickboksen 
of gewoon schommelen in de speeltuin. Samen met vele 
organisaties in de wijk, met enthousiaste speelambassa-
deurs en behulpzame vrijwilligers zijn speelparadijzen aan 
zee een groot succes geworden. Honderden kinderen 
hebben we blij gemaakt met deze onvergetelijke zomer.
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“Onze speeltuinen staan midden in wijken. 
Ze brengen kinderen en buurtbewoners 
van alle leeftijden en achtergronden bij 
elkaar en zorgen ervoor dat een wijk/buurt 
nog prettiger is om in te wonen”

“Wij klimmen op de stormbaan om kinderen te 
helpen en kinderen spreken ons heel makkelijk aan” 
Speelambassadeurs Hester en Isabella

Carine Bloemhoff, PvdA Wethouder

De zomer
van 2020

Onzekerheid
Extra activiteiten

TimmerDIB

Onzekerheid
Lange tijd was het onzeker of we het 
programma gingen uitvoeren, omdat we 
niet zeker wisten of we wel voldoende 
financiële middelen bijeen konden krijgen. 

Daarnaast was het ook ongewis of de 
Coronacrisis roet in het eten ging gooien. 
Op het laatste moment gingen alle seinen op 
groen en konden we definitief door gaan met 
het organiseren van de activiteiten en het 
werven van de speelambassadeurs. 

Extra activiteiten
Begin juli kregen we zelfs nog extra geld 
van de gemeente Groningen om o.a. nog 
een extra speelweek in Paddepoel te 
organiseren. 

Naast de speelweek in Paddepoel zijn in 
deze wijk - in overleg met ouders - andere 
activiteiten georganiseerd (een busreis 
naar Drouwenerzand, een kinderdisco voor 
de jongere kinderen en een barbecue en 
paintballen voor de oudere jeugd).

Daarnaast zijn met dit extra geld voor de 
kinderen op De Kring zes spelletjesmiddagen 
met diverse activiteiten georganiseerd. 

Ook zijn we met kinderen van de voorlees-
gezinnen van Humanitas met twee bussen 
vol kinderen en hun ouders een dag naar 
Drouwenerzand geweest. Tenslotte is op 
de minima-camping zand gebracht en 
konden de kinderen op deze camping 
gebruik maken van het speelgoed uit 
de spelcontainer.

TimmerDIB
Vanuit het project Mooie wijken hebben 
we in de laatste week van de zomervakantie 
een TimmerDib in de Indische buurt 
georganiseerd.

“In de wijk De Hoogte 
deden 100 tot 120 
kinderen per dag 
mee. Samen met de 
coördinator zorgde 
ik er in de wijk voor 
dat alles in goede 
banen werd geleid”
Speelambassadeur Anne Roos
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“De zomeractiviteiten waren een 
megagroot succes, dit gaan we
in 2021 sowieso weer doen!” 
BSV Semmelstee   
(Corpus den Hoorn)

Zomeractiviteiten

Ook in 2021 gaan we – dankzij o.a. de 
gemeente Groningen,  bij de verschillende 
BSV’s weer zomeractiviteiten organiseren. 

Dit jaar gaan we het een beetje anders doen 
dan andere jaren, want in 2021 ligt de focus 
op het meedenken vanuit de buurt. Hierdoor 
zal het programma bij elke BSV er anders uit 
komen te zien. 

Accommodatienota

Hoe de nieuwe accommodatienota straks 
handen en voeten krijgt, zal in de loop van 
2021 duidelijk worden. De belangrijkste 
verandering is dat door de nieuwe 
accommodatienota BSV’s straks niet alleen 
meer gefinancierd worden op basis van de 
m2-prijs, maar dat ook het activiteitenaan-
bod dat samen met de wijk ontwikkeld is, 
daarbij bepalend is.

Zomeractiviteiten
Accommodatienota
Communicatie & Promotie

Krajicekveld
ANBI-Status
Boekhoudsysteem

Vooruitblik 2021

ANBI-Status

De Speeltuincentrale gaat in 2021 
een ANBI-status aanvragen. 

Boekhoudsysteem

In 2021 gaan we werken met een 
nieuwe online boekhoudprogramma. 
Dat betekent dat de boekhouding 
van de BSV’s omgezet wordt naar 
dit nieuwe boekhoudprogramma. 
De BSV’s krijgen hiervoor onder-
steuning vanuit de Speeltuincentrale.

Krajicekveld

De Krajicek Foundation heeft de play-
grond bij BSV De Hoogte geselecteerd 
om te worden gerenoveerd. Dat betekent 
dat bewoners en vooral ook kinderen 
kunnen aangeven hoe dit gebied eruit 
moet komen te zien. 

Het is een mooie kans om het sportveld 
op te knappen en nog meer kinderen te 
laten sporten.
 

Communicatie & Promotie

Het afgelopen jaar hebben wij het effect 
van goede communicatie en promotie 
mogen ervaren en dit willen wij daarom 
in 2021 in deze stijgende lijn voortzetten. 
Ook in 2021 zal er weer een hbo-stagiaire 
van de opleiding Communicatie ons team 
komen versterken. 
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