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De Speeltuincentrale Groningen is de overkoepelende organisatie voor zestien Buurten Speeltuinverenigingen (BSV’s), één speeltuin bij een Multi Functioneel Centrum en
één kinderboerderij in de stad Groningen. De buurtaccommodaties zijn autonoom.
De Speeltuincentrale is de spin in het web: we initiëren projecten, boren financieringsbronnen 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.
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 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 veel 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 is er
aanbod voor volwassenen, van breien tot streetdance en van bingo tot kaartavonden,
maar ook yoga- en schilder cursussen.
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VOORWOORD
Corona en Speelfestivals zijn twee zaken die in 2021 grote invloed
hebben gehad op het reilen en zeilen in de Buurt- en Speeltuin
Verenigingen (BSV’s) en de Vereniging Speeltuin Centrale Groningen
(VSCG).
De gemeente Groningen subsidieert de BSV’s, de Speeltuincentrale en
de Speelfestivals omdat zij gelijke (ontwikkelings-)kansen voor kinderen
wil bevorderen en de sociale samenhang in dorpen, buurten en wijken wil
ondersteunen.
CORONA

De lockdowns als gevolg van corona hebben de vrijwilligers en
bestuurders in de BSV’s behoorlijk gedwarsboomd in hun streven op
(ontmoetings- en ontwikkelingsgerichte) activiteiten te organiseren
voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Creativiteit en samenwerkingsverbanden zijn aangesproken om waar
maar mogelijk, in ieder geval voor de meest kwetsbaren, ontmoeting- en
speelmogelijkheden aan te bieden.
Fijn dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld
als opstart van de activiteiten na de zomervakantie. Dit gaf de BSV’s
een mooie booster om weer één of meerdere activiteiten voor de buurt
te organiseren.
SPEELFESTIVALS

Een relatief dure vakantie is voor veel kinderen in de Stad geen
vanzelfsprekendheid. Daarom is op initiatief van de Speeltuincentrale in
2021 voor de vierde keer een zomerprogramma in onze speeltuinen
georganiseerd. In 2018 begon het met één speeltuin, dit jaar kregen
kinderen in elf speeltuinen een onvergetelijke zomer aangeboden.
6
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Meer dan in voorgaande jaren zijn naast professionals (jeugdwerkers en
basisschoolleerkrachten) ook ouders en kinderen betrokken bij de voorbereiding van het programma. Hiermee is een betere aansluiting gevonden op de (speel)behoefte van kinderen, evenals een grotere
verbondenheid van ouders bij de uitvoering van het programma.
De Speeltuincentrale heeft ook weer in 2021 de mogelijkheid aan
jongeren geboden om als Speelambassadeur activiteiten te begeleiden
tijdens de Speelfestivals. Dit mes snijdt aan meerdere kanten. De
jongeren hebben een zinvolle vakantiebesteding, mogelijkheden tot ontmoeting en wij hebben extra inzet van menskracht en voor de BSV’s biedt
dit een kans op aanwas van jonge vrijwilligers.
Als we terugblikken op het jaar 2021 kan met recht gesteld worden dat
vakantieprogrammering voor kinderen, ook door de betrokkenheid van
kinderen, ouders, basisscholen, WIJ-medewerkers en gebiedsteams, een
versterking voor de wijk is.
Wij zijn blij en trots dat de gemeente Groningen het werk van de vele
vrijwilligers in de BSV’s en van de Speeltuincentrale heeft gehonoreerd
met een raadsbesluit waarin structurele financiering en opname in het
Programma van Eisen (PvE) van vakantieactiviteiten, in ook andere
vakanties dan alleen de zomervakantie, is vastgelegd.
Dit biedt mogelijkheden om overleg- en samenwerkingsverbanden
structureel te onderhouden, kennis en ervaring van medewerkers vast te
houden en daarmee Speelfestivals verder te ontwikkelen en wijken te
versterken.
ROEL GROENHOF
voorzitter
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BESTUURLIJKE
ZAKEN
SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de Speeltuincentrale Groningen
bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een
Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit
vertegenwoordigers van aangesloten leden en
komt eens in de zes weken bij elkaar. Het AB
bestaat uit de volgende leden:

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 komt tien keer
per jaar bij elkaar en bestaat 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 HelpmanOost

Roel Groenhof, voorzitter
Jan Moorman, secretaris
Arie van Roon*, penningmeester
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* Hebben te kennen gegeven in 2022 te
stoppen met het bestuurlidmaatschap.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

DOELSTELLING

In 2021 hebben drie ledenvergaderingen
plaatsgevonden. De leden beoordelen daar
het gevoerde beleid en stellen de
jaarrekening en de begroting vast.
In januari was er een ingelaste digitale ALV
om akkoord te vragen voor het aanpassen
van de statuten, voor het verkrijgen van de
ANBI-status en om een voorstel te doen
om over te gaan op boekhoudsysteem: eBoekhouden.nl. De voorstellen zijn goedgekeurd.
Tijdens de digitale vergadering in maart
hebben de leden de jaarrekening van 2020
goedgekeurd. Ook zijn de leden bijgepraat
over de zomeractiviteiten.
De ledenvergadering in het najaar was in
BSV Kreukelhof. Na een coronacheck
konden de leden deelnemen aan de vergadering. Tijdens deze fysieke bijeenkomst hebben de leden de begroting van
2022 goedgekeurd. Er is uitvoerig stilgestaan bij de impact van de pandemie op
het Buurt- en Speeltuinwerk. Na afloop van
de vergadering was er ruimte om met
elkaar van gedachten te wisselen over het
speel-tuinwerk.

De Vereniging Speeltuincentrale Groningen functioneert als koepelorgaan voor
de bij haar aangesloten Buurt- en
Speeltuinverenigingen in de gemeente
Groningen.
De Speeltuincentrale behartigt de
belangen van haar leden door middel van
informatie, overleg, advies en begeleiding.
De koepel initieert, coördineert en is soms
uitvoerende bij activiteitenprojecten in de
speeltuinen. Voorwaarde aan deze projecten is dat zij voor buurtbewoners zijn,
zoals ook in het Programma van Eisen
Gemeente Groningen wordt bedoeld, dan
wel voor het ondersteunen van de leden.

AANSTELLING
VERTROUWENSPERSOON

In het kader van het beleid voor ongewenste omgangsvormen heeft de
Speeltuincentrale sinds juli 2021 een
vertrouwenspersoon. Zijn er klachten van
intimidatie, agressie en geweld, pesten of
discriminatie, dan kan een vrijwilliger met
een VOG contact opnemen met onze
vertrouwenspersoon, Janine Poort.
9
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PERSONELE ZAKEN

Ook in 2021 waren er personele veranderingen. In maart is teammanager Anja Aaldering
vetrokken bij de Speeltuincentrale. Zij is opgevolgd door Sisca Sytema, die sinds mei 2020
als relatiebeheerder aan het werk was bij de koepel. Marieke Kamphuis is in april aangenomen
als relatiebeheerder en projectmedewerker Mooie wijken. Daarnaast is Hilde Strijker in maart
aangenomen als projectleider Speelfestivals en is Michael Hobers in juli als
projectmedewerker Communicatie en Renovatie Speeltuinen in dienst bij de
Speeltuincentrale. In de eerste helft van het jaar heeft Celine Zeelen, student aan de Hanze
Hogeschool, stage gelopen als communicatiemedewerker. In de zomer maanden hebben
Chiel Kroeze, Anne Roos Ververs en Nathalie Kerkdijk het team tijdelijk versterkt voor de
Speelfestivals
Na de zomervakantie heeft de Speeltuincentrale helaas afscheid moeten nemen van de
Meta Barkhuis, haar ziekte liet het niet toe om nog langer te kunnen werken. Meta wordt
gemist doordat ze veel kennis en kunde aangaande het speeltuinwerk meebracht.
Jacqueline Kloppenburg en Bart Hofstede werken freelance voor de ondersteuning op het
gebied van boekhouding resp. ICT.
Per 1 december 2021 werken de volgende
personen (=3,9 fte) bij de Speeltuincentrale:
ONS TEAM
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Teammanager en relatiebeheerder
Sisca Sytema
Sandra Reinderink Projectleider onderhoud & renovaties
speeltuinen en officemanager
Projectmedewerker Mooie wijken
Iris ten Bhömer
Marieke Kamphuis Projectmedewerker Mooie wijken en
relatiebeheerder
Projectleider Speelfestivals
Hilde Strijker
Projectmedewerker communicatie en
Michael Hobers
onderhoud & renovaties
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CORONA
De pandemie heeft een grote impact op
Buurt- en Speeltuinverenigingen gehad. De
gebouwen, waar veel van de sociaalculturele activiteiten plaatsvinden, moesten af en toe weer dicht en konden soms
onder bepaalde voorwaarden weer open.
De steeds veranderende en nieuwe
maatregelen die door het kabinet werden
aangekondigd, zorgden ervoor dat de
besturen en hun vrijwilligers zich steeds
weer moesten aanpassen. Zij moesten
bezoekers en gebruikers regelmatig teleurstellen, omdat het gebouw niet open
kon voor hun activiteit.

CORONAMAATREGELEN VERTALEN
NAAR DE PRAKTIJK

Daarnaast heeft de onzekerheid over het
effect van de aangekondigde maatregelen ook zijn effect gehad op de
vrijwilligers van de BSV’s.
De consequentie daarvan is dat de
ontmoetings- en recreatie functie van de
BSV’s dit jaar niet optimaal benut konden
worden. Een flink aantal van de BSV’s
heeft behoorlijk ingeteerd op hun
reserves, omdat er nauwelijks huur- en
bar-inkomsten zijn binnengekomen. De
speeltuinen van de BSV’s waren gelukkig
wel open en ook gingen - over het
algemeen - de kinderactiviteiten wel
door.
De Speeltuincentrale heeft na elke persconferentie haar leden geïnformeerd over
de consequenties van de nieuwe coronamaatregelen. Wat waren de juiste interpretaties van de kabinetsmaatregelen
voor het Buurt- en Speeltuinwerk en hoe
kun je deze maatregelen omzetten naar
de dagelijkse praktijk?
Leden konden bij de Speeltuincentrale
terecht voor aanvullende informatie over
deze maatregelen.
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CALAMITEITENFONDS

HERSTART

De gemeente Groningen had van het Rijk
financiële middelen gekregen om buurthuizen, die door corona in de financiële
problemen zouden raken, te ondersteunen.
Eén lid, die geen structurele subsidie
ontvangt, heeft elk kwartaal financiële
ondersteuning gekregen uit het
‘calamiteitenfonds’ om de vaste lasten te
kunnen betalen.

Zowel door de gemeente als de provincie
Groningen was er een subsidie beschikbaar om activiteiten in deze periode te
organiseren. Dankzij de gemakkelijke
manier van aanvragen hebben vele leden
dankbaar gebruik gemaakt van deze
regelingen. Met de extra middelen zijn
succesvolle activiteiten georganiseerd die
door vele mensen zijn bezocht. Bij de BSV
Helpman-Oost hadden ze in de afgelopen
jaren nog nooit zo’n drukbezochte middag
gehad: er waren wel tweehonderd mensen.
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'Eindelijk is de speeltuin nu ook
geschikt voor de allerkleinsten.'
- ARJEN LUINENBURG, VOORZITTER VAN BSV OOSTERPOORT,
OVER DE RENOVATIE VAN DE SPEELTUIN

‘Ik kreeg deze vier weken echt het
gevoel dat ik op een camping was door
het thema. Doordat we bijzondere
workshops hebben aangeboden kreeg ik
het gevoel dat ik er echt even uit was.'
- SPEELAMBASSADEUR 2021, OVER HET
SPEELFESTIVAL

‘Het is hier in de zomer net een
camping. We horen zelfs dat mensen
het niet erg vinden dat ze niet op
vakantie gaan, omdat het hier zo leuk
is!'
- PETER BRUINEWOUD, VOORZITTER VAN BSV DE
HOOGTE, OVER DE SPEELFESTIVALS
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BELEIDSZAKEN
Onze BSV’s staan op mooie plekken in
Groningen. Sommigen zitten op een
zichtbare plek in de wijk, terwijl anderen
verscholen zitten tussen de huizen. Op
één na hebben alle BSV’s ook een
speeltuin, waarin kinderen op een schone
en veilige plek (samen) kunnen spelen in
de speeltuin.
Naast een speeltuin is er ook een
buurthuis. Buurtbewoners kunnen daar
voor van alles terecht: anderen ontmoeten, kaartspellen, het volgen van een
toneelcursus of het meedoen aan een
kinderclub.

Soms organiseren de besturen zelf
activiteiten, maar het komt ook voor dat
leden, buurtbewoners en wijkorganisaties
dat doen. Het buurthuis wordt ook
verhuurd aan zakelijke partijen. De prijzen
zijn laag zodat het buurthuis voor iedereen
in de wijk toegankelijk is.
In de ene BSV zijn alle zalen elke dag bijna
bezet en bij de andere BSV is er nog ruimte
voor meer activiteiten. Daar komt bij dat
de ene BSV op steun van veel vrijwilligers
kan rekenen en dat bij andere BSV’s veel
op de schouders van de bestuursleden
terecht komt.

NIEUWE BESTUURSLEDEN

De Speeltuincentrale vindt het belangrijk dat het in het gebouw en in de speeltuin van de
BSV een bruisend gebeuren is. Daarom heeft de Speeltuincentrale drie besturen geholpen
bij het vinden van nieuwe bestuursleden.
Na twee jaar zoeken, heeft De Indische Buurt (DIB) sinds september dit jaar een voltallig
nieuw bestuur, bestaande uit vrouwen uit de buurt.
In BSV Vinkhuizen is het bestuur ook bijna compleet, maar hier wordt het bestuur ook
ondersteund bij het zoeken naar vrijwilligers en het organiseren van kinderactiviteiten.
Bij SV Oosterpark wordt ook nog druk gezocht naar bestuursleden. Gelukkig is er al een
nieuwe penningmeester en bestuurslid gevonden.
De Speeltuincentrale wil graag volgend jaar twee nieuwe BSV’s helpen bij het ondersteunen
van hun taken.
14
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VRIJWILLIGERS

"Zonder vrijwilligers zijn we nergens", een
bekende uitspraak. Over het algemeen
kunnen de BSV’s wel wat meer vrijwilligers
gebruiken.
Om hier een bijdrage aan te leveren,
organiseert de Speeltuincentrale samen met
de BSV’s en/of andere samenwerkingspartners Speelfestivals. Tijdens de
organisatie daar-van krijgen vrijwilligers een
nadrukkelijke rol bij het bedenken en
uitvoeren van het pro-gramma. Er waren ook
voornemens om tijdens de Speelfestivals
nieuwe vrijwilligers te werven, maar helaas is
het door corona niet goed gelukt om dit te
bereiken. Naast buurtbewoners is het doel
ook jonge vrijwilligers te motiveren om
vrijwilligerswerk te blijven doen ook als er
geen Speelfestival is.

Volgend jaar worden er in elke vakantie
kinderactiviteiten bij een deel van de
aangesloten leden georganiseerd, waarbij
vrijwilligers regelmatig worden gevraagd
om mee te helpen. Het doel is om
Speelfestivals een katalysator te laten zijn
voor meer dan spelen alleen.
MEER ACTIVITEITEN

Als de BSV’s deze samen geworven
vrijwilligers betrekken bij hun dagelijkse
werkzaamheden en het organiseren van
activiteiten, ontstaan er nog meer
ontmoetingen in eigen wijk en kan de BSV
uitgroeien tot een bruisend hart van de
buurt.

Wijziging Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is er een wetswijziging geweest betreffende Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht op verenigingen en
stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
De Speeltuincentrale heeft via het stappenplan www.wbtr.nl haar statuten onder de loep
genomen en waar nodig de huisregels aangepast. Daarna is er onder aanvoering van Ruud
Zinnemers (jurist en voorzitter van BSV Helpman-Oost) een plan bedacht voor de BSV's om
hetzelfde voor elkaar te krijgen. Het was een flinke klus met veel uitzoekwerk, maar de
uitkomst is een mooi format die de BSV's kunnen gebruiken. Het format moet naast de
statuten gelegd worden om te kijken of alles aan de nieuwe regels voldoet. De huisregels
aanpassen/toevoegen is voor nu voldoende. Het advies is om de statuten binnen vijf jaar na
ingang van de wetswijziging aan te passen.

15

2021
JAARVERSLAG

ONDERHOUD SPEELTUINEN EN GEBOUWEN
Corona heeft net als in 2020, ook in 2021
gezorgd voor vertraging en leveringsproblemen. Het stond af en toe een beetje
stil en dat was frustrerend. Gelukkig was er
ook een positief gevolg: vooral in de
lockdown werden de speeltuinen goed
benut. Ondanks corona is er ook
voortbewogen met een aantal projecten.
INSPECTIE SPEELTOPVEILIG

SpeelTopVeilig (STV) voert twee keer per
jaar een wettelijke inspectie uit bij
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 of vrijwilligers
ook regelmatig een ronde door de
speeltuin om dit op deze punten te
checken. Ze melden calamiteiten bij de
Speeltuincentrale, die zorgt voor een
snelle afhandeling van de melding.
16

BSV OOSTERPOORT

Hijskranen, bulldozers en werklui. Niet het
publiek dat je normaal in speeltuinen ziet,
maar in de zomer van 2021 wel de
werkelijkheid in speeltuin BSV de
Oosterpoort. De speeltuin was flink aan
vervanging toe en het resultaat mag er
zijn. Het begon met het inventariseren van
wensen van kinderen en buurtbewoners.
Dat werd vertaald naar een ontwerp. Een
waterpomp, meer speelgelegenheid voor
de allerkleinsten, meer zitplekken, een
verhard pad door de speeltuin, een
blotevoetenpad en een nieuw hek en
entree zijn het resultaat. Tijdens een
officiële feestelijke opening op zaterdag 4
september opende wethouder Carine
Bloemhoff de vernieuwde Speeltuin.
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HELPMAN-OOST

Op het nippertje is in december de aftrap van
de renovatie in Helpman-Oost gestart. Uit
het inspectierapport van STV is gebleken dat
de (prachtige) boomhut-constructie in de
speeltuin van Helpman-Oost zijn beste tijd
gehad heeft. De boom blijft groeien en
daardoor komt het hout eromheen klem te
zitten en raakt steeds meer beschadigd.
Daarnaast is er hier en daar een beginfase
van houtrot. Er werd sterk geadviseerd na te
denken over een alternatief. Door met het
bestuur om tafel te zitten begon de
brainstorm over alternatieven. In 2022 gaan
de plannen verder.
VAN OSTADE

Door corona werd het steeds uitgesteld,
maar dit jaar is ook een start gemaakt met
de herinrichting van een deel van de
speeltuin van Kostverloren. Het is de
bedoeling dat op het vrijgekomen stuk grond
de speeltuin wordt uitgebreid. Samen met de
gebruikers van de speeltuin en de bewoners
wordt hieraan invulling geven.

DE HOOGTE

In de speeltuin van de Hoogte is er ook het
een en ander vernieuwd. Er is een
klauterbaan gerealiseerd waarbij het
gebruik van water belangrijk is. Kinderen
moeten balanceren en met behulp van
touwen een parcours afleggen. Het eindigt
met een glijbaan. De officiële opening viel
samen met Nationale Burendag op
zaterdag 25 september 2021. Wethouder
Carine Bloemhoff heeft de nieuwe
waterbak geopend door een lint door te
knippen. Los van dat een aantal
onderdelen van de speeltuin aan
opknappen toe waren, waren de kinderen
en buurtbewoners ook toe aan iets leuks.
Door de pandemie was het af en toe flink
zoeken naar positiviteit. Veel kon niet: het
ontmoeten van elkaar, kletsen, dat kon op
deze dag in de Hoogte weer wel. Tijdens de
opening waren alleen maar blije gezichten
te zien.
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GROENONDERHOUD

Eén van de taken van de Speeltuincentrale is
het op orde houden van de buitenterreinen.
Gras en kanten maaien, hagen knippen,
vormbomen snoeien en de ruimtes bladvrij
houden zijn de voornaamste aandachtspunten. Daarnaast is het monitoren en
signaleren van afwijkingen van bomen en
takken die gekapt of gesnoeid moeten
worden belangrijk uit oogpunt van veiligheid.
Hiervoor hebben wij een samenwerking met
E-Plant.
In 2021 heeft E-Plant in opdracht van de
Speeltuincentrale de speelvlakken en paden
van de speeltuinen weer onkruidvrij
gemaakt. De afspraak met de speeltuinen
was dat zij hierin zelf voorzien. Door corona
is dit op veel plekken niet gelukt en is het
inmiddels een onmogelijke klus geworden.
Het verzoek aan de besturen van de
speeltuinen is om het onkruid wekelijks bij te
(laten) houden. Mocht dit niet lukken dan kan
(voor eigen rekening van de betreffende
speeltuin) door E-Plant periodiek (in voor- en
najaar) het onkruid worden verwijderd.
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’Onze Speeltuinen staan
midden in wijken. Ze brengen
buurtbewoners van alle
leeftijden en achtergronden
bij elkaar en zorgen ervoor
dat de wijk nog prettiger is
om in te wonen.’
- WETHOUDER CARINE BLOEMHOFF

'(Kinderen) vermaken in de
speeltuin, dat maakt je zelf
ook blij'
- SPEELAMBASSADEUR ELMI
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OPMERKELIJKE ZAKEN
UIT DE BSV'S
DIB

Er is een nieuw bestuur bij DIB. Hiermee komt aan
het ad-interim voorzitterschap van Anja Aaldering
een eind. Om haar hiervoor te bedanken is Anja
tijdens de open dag van 25 september in het
zonnetje gezet. Het nieuwe bestuur bestaat uit
vier vrouwen die in de Korrewegwijk wonen.
RUISCHERBRUG

Het bestuur van Ruischerbrug heeft in de laatste
week van de zomervakantie een paar prachtige
dagen georganiseerd met activiteiten voor de
hele buurt. Van het bouwen van hutten tot het
eten van een ijsje, van een slaapfeestje voor
kinderen in de accommodatie tot een barbecue.
Het was een gezellige drukte.

VHJ

De vrijwilligers bij de VHJ vinden het
lastig om het gebouw tijdens de
coronaperiode open te hebben, omdat
ze bang zijn dat ze corona krijgen en
daarmee weer andere mensen kunnen
besmetten. De angst heeft hun
creativiteit gelukkig niet aangetast. Er
zijn leuke, coronaproof activiteiten
voor de kinderen georganiseerd. Een
aantal voorbeelden zijn: een drive-in
Sinterklaas, waarin kinderen buiten uit
handen van de Goedheiligman een
cadeau kregen uitgereikt en tijdens de
kerst was er een heuse online Bingo.
Beide activiteiten werden goed
bezocht.
HELPMAN-OOST
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Het bestuur van de BSV Helpman-Oost
heeft tijdens de open dag op 25
september een prachtig programma
kunnen neerzetten dankzij de coronasubsidie van de gemeente en
provincie Groningen. Ook de PR was in
de puntjes verzorgd. Het aantal
mensen dat op de middag af kwam
was boven verwachting.
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KREUKELHOF

BSV De Kreukelhof is dit jaar een bruisend
buurtcentrum geworden voor de wijk. Door
de komst van nieuwe vrijwilligers wordt de
ene na de andere acitiviteit georganiseerd
voor zowel kinderen als volwassenen.
PADDEPOEL EN SELWERD

BSV Paddepoel, BSV Selwerd en ook
buurtcentrum De Berk hebben gezamenlijk
besloten om hun beheer onder te brengen
bij WerkPro. De andere accommodaties in
het SPTK-gebied Sonde200, Tuinpad en
Kostverloren blijven hun beheer afnemen
van SGSB.

OOSTERPARK

Speeltuinvereniging Oosterpark (SVO)
heeft afgelopen jaar niet stil gezeten,
letterlijk. SVO is verhuisd van accommodatie naar de oude Siebe Jan
Boumaschool. Voorheen gebruikt als
school, nu een ontmoetingsplek en
buurtcentrum voor de Oosterparkwijk. De
SVO heeft een nieuw bestuurslid, wie
langzamerhand de rol als penningmeester
op zich zal nemen.
Naast het vinden van nieuwe bestuursleden én het ondersteunen van het
bestuur van SVO, heeft de Speeltuincentrale zich ook gericht op de
samenwerkingspartners binnen de Oosterparkwijk. Afgelopen zomer kwam het
Speelfestival ook naar SVO, waarin WIJ
Oosterpark, WerkPro, het bestuur en de
vrijwilligers van SVO een belangrijke rol
hadden. Met de krachten gebundeld is het
Speelfestival tot een groot succes
gemaakt. Het bundelen van krachten en
expertises beviel goed. Het eerstvolgende
doel is om samen een mooie Buitenspeeldag neer te zetten!
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VINKHUIZEN-ZUID

De Speeltuincentrale heeft de afgelopen
jaren extra ondersteuning geboden aan
Buurt- en Speeltuinvereniging VinkhuizenZuid. Er zijn daar regelmatig wisselingen
geweest binnen het bestuur, waardoor het
wenselijk was om enige stabiliteit te
bieden. De Speeltuincentrale heeft
geholpen bij het vinden van een volledig
bestuur, het ondersteunen en uitvoeren
van (zomer)activiteiten, het op de kaart
zetten van de locatie binnen de wijk
Vinkhuizen en het versterken van de
onderlinge samenwerkingsverbanden.
Naast een voorzitter is er nu ook een
nieuw bestuurslid gevonden. Dit jaar waren
er ook twee vierdejaars studenten Social
Work die hier onderzoek hebben verricht.
Uit dit onderzoek zijn nuttige aanbevelingen gekomen.
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Het bestuur is momenteel bezig om deze
door te voeren, zoals het definitief kiezen
van een naam. De locatie Vinkhuizen-Zuid
werd in eerste instantie BSV Vinkhuizen
en De Apenkooi genoemd, wat voor
verwarring zorgde onder de buurtbewoners. De naam van de locatie is
inmiddels veranderd in BSV De Apenkooi.
De Speelfestivals kwamen afgelopen
zomer ook in Vinkhuizen. Dit heeft BSV De
Apenkooi erg goed gedaan. Het trok veel
ouders, blije kinderen en vrijwilligers,
vrijwilligers die momenteel nog steeds
actief zijn bij het uitvoeren van
activiteiten. Daarnaast organiseren vrijwilligers van BSV De Apenkooi in
samenwerking met de Speeltuincentrale
twee keer in de maand een knutselclub
voor kinderen uit de wijk Vinkhuizen.
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BEESTENBORG

De Beestenborg (Ulgersmaborg) is lid
van de Speeltuincentrale, maar op dit
moment ligt er een vraag of het
mogelijk is om de subsidie die de
Beestenborg van de gemeente krijgt bij
de Speeltuincentrale onder te brengen.
De Speeltuincentrale en Beestenborg
zijn dit aan het onderzoeken. Dat
betekent dat deze BSV wellicht ook
aan het onderhoudsfonds gaat deelnemen.

DE BERK

Buurtcentrum De Berk wil zich ook
graag aansluiten bij de Speeltuincentrale en hun gemeentelijke
subsidie laten verlopen via de
centrale. Zowel de leden van de
Speeltuincentrale, het bestuur van de
Berk, maar ook de gemeente moeten
dit nog goedkeuren.

23

2021
JAARVERSLAG

MOOIE WIJKEN
In mei 2020 heeft de Speeltuincentrale van de gemeente Groningen opdracht gekregen om in
De Indische Buurt (DIB) en De Hoogte samen met kinderen, vrijwilligers en andere betrokken
organisaties deze wijken kindvriendelijker te maken.
DOEL

Mooie Wijken wil dat de kinderen die in De
Hoogte en Korrewegwijk wonen dezelfde
mogelijkheden en kansen krijgen als ieder
ander. Bewoners en ondernemers in deze
wijken werken samen aan allerlei mooie
initiatieven en projecten die daarbij helpen.
De Speeltuincentrale heeft hier per mei 2020
een belangrijke rol in.
De projectmedewerkers Kindvriendelijke
Wijken van de Speeltuincentrale proberen
samen met de besturen van BSV de Hoogte
en BSV DIB een plek te creëren waar kinderen
zo vaak mogelijk kunnen zijn en zichzelf thuis
kunnen voelen.
Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met
andere partijen in de wijk en de gemeente
Groningen. Zo wordt er elke vakantie een
super programma neergezet, ondersteuning
geboden bij kinderclubs en wordt de
spelcontainer draaiende gehouden. In de
Hoogte is de spelcontainer nu vijf dagen
open, en volgend jaar zal er ook een minispelcontainer bij BSV DIB open gaan.
24

ÉÉN GEHEEL

De kracht achter Mooie Wijken is dat alle
partijen voor hetzelfde staan. Ze maken zich
hard om de kinderen een fijne jeugd te geven
in de wijk en leerervaringen op de doen voor
de toekomst. Maar dit alleen is niet
voldoende. De kracht van Mooie Wijken zit in
de goede samenwerking tussen alle partijen,
die elkaar betrekken, veel met elkaar
afstemmen en zich gelijkwaardig naar elkaar
opstellen. De projectmedewerkers Kindvriendelijke Wijken zijn in de wijk als een spin
in het web. Een belangrijke taak is proberen
de losse partijen meer één geheel te maken,
bijvoorbeeld door het aanbod beter op elkaar
af te stemmen, de PR gezamenlijk te doen en
elkaar zelfs te kunnen vervangen bij
werkzaamheden. Zo maakt het niet uit waar
je in dienst bent, maar ben je één wijkteam.
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KINDERWENSEN

Door mee te werken aan het project
KinderDromenDurvenDoen worden de wensen van de kinderen in de wijk duidelijk. Het
project richt zich op het vergroten van het
perspectief van kinderen; daar waar het
gaat over het verbeteren van hun wijk maar
ook het bouwen aan hun eigen toekomst.
Kinderen leren over mogelijkheden, over
het heft in eigen hand nemen en hun weg in
de wereld vinden. De wensen die daaruit
komen worden vervolgens zo veel mogelijk
waargemaakt in de speeltuinen. Van het
timmerdorp bij speeltuin De Indische Buurt
tot de invulling van clubs en vakantie
activiteiten; bij elke stap worden de
kinderen betrokken.

DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID

Afgelopen jaar zijn er naast al deze zaken nog
nieuwe projecten bijgekomen. Met de
Talentenkalender kunnen kinderen gratis
workshops zoals techniek, natuur en make-up
volgen. Afgelopen zomer is de Kinderwijkstemdag georganiseerd, een dag waarop
kinderen groots mogen dromen en hun ideeën
mogen bespreken. De grote boomhut van
Lukas (9) heeft gewonnen! Nu wordt deze
droom in samenwerking met Lukas en de
gemeente Groningen in werkelijkheid gebracht. Aankomende zomer kan er weer een
nieuw idee winnen.
Ook het kinderfoodfestival stond centraal
afgelopen zomer. Een foodfestival volledig
bedacht en uitgevoerd door kinderen. Het was
een groot succes.

‘De kracht van Mooie Wijken is
dat alle neuzen dezelfde kant
op staan. Zo geven we de
kinderen in de wijk een fijne
jeugd en dat wens je ieder kind
in Groningen toe.'
-IRIS TEN BHÖMER
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SPEELFESTIVALS
ZOMERFESTIVALS VOOR 11 WIJKEN

Elke zomer gaat een hele groep kinderen niet of
nauwelijks op vakantie en door corona was
deze groep dit jaar nog groter. Voor deze groep
organiseerde de Speeltuincentrale, voor de
vierde keer op rij, in de aangesloten Buurt- en
Speeltuinverenigingen een Speelfestival in de
zomervakantie. De Speeltuincentrale begon
vier jaar geleden met activiteiten in één
speeltuin. Het jaar erop vier, vorig jaar in acht en
dit jaar vonden activiteiten van de
Speeltuincentrale in elf speeltuinen plaats.
PROGRAMMA

Elk Speelfestival kende zijn eigen programma
dat in overleg met de wijk werd samengesteld,
maar er was wel één gemeenschappelijk
thema. Elke speeltuin werd omgetoverd tot
een mini-camping, waar de kinderen mee
konden doen aan verschillende workshops,
lekker konden sporten of rustig hebben
gelezen in hun tentje. Een deel van de
activiteiten had een relatie met het gekozen
thema - zo hebben kinderen met stokken,
knijpers en lakens een eigen tent gebouwd en
hebben ze in een tent ‘vader en moedertje’
gespeeld. Dit jaar was het op drie plekken ook
mogelijk om op het Speelfestivalterrein in een
tentje te overnachten. Voor de meeste
kinderen was dit een heel nieuwe ervaring.
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SLAPEN OP ‘DE CAMPING’

Los van dat de Speelfestivals ten opzichte
van voorgaande jaren op meer locaties
plaatsvonden, was er dit jaar voor de
kinderen ook mogelijk om te overnachten in
de speeltuin. De organisatie daarvoor moest
secuur: de contact-gegevens van de ouders/
verzorgers van kinderen moesten verzameld
voor in het geval van calamiteit en er moest
te allen tijde een volwassene zijn die wakker
bleef om de boel te overzien. Het was op alle
plekken een groot succes. Kinderen kwamen
op donderdag rond 17.00 uur naar het
Speelfestivalterrein, waar een avondprogramma plaatsvond (eten, kampvuur, bonte
avond). Ze werden om 10.00 uur ’s ochtends
na een gezond ontbijt door de ouders/
verzorgers weer opgehaald.
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AFTRAP DOOR EEN BELANGRIJKE
GRONINGER

De Speelfestival weken werden afgetrapt
door een bijzonder iemand uit de provincie
Groningen. De eerste week heeft wethouder
Carine Bloemhoff de sportieve dag bij de
Kreukelhof afgetrapt met een schot op het
doel. De week daarop heeft de kersverse
wethouder Berndt Benjamins in Paddepoel
de eerste stappen op het blotevoetenpad
gezet. Kinderburgemeester Floor heeft in
week drie bij Paddepoel het kampvuur
ontstoken voordat de kinderen op het
festivalterrein konden slapen. Gedeputeerde
Tjeerd van Dekken heeft in de vierde week in
Selwerd de eerste tent opgezet . In de eenna-laatste week van het Speelfestival heeft
Carine Bloemhoff het festival in de Wijert
geopend door als eerste geblinddoekt mee
te doen aan het smaakspel ‘Challenge Your
Taste’. Wethouder Roeland van der Schaaf
heeft in de laatste week van het
Speelfestival bij VHJ Hoogkerk gejureerd en
een prijs uitgereikt aan het mooiste
bouwwerk.

LOCATIES

De Speelfestivals vonden plaats in de wijken
waar de verwachting was dat het aantal
kinderen dat niet op vakantie gaat het
grootst zou zijn. Meestal zitten de
speeltuinen ook in deze wijken. Daarom is er
gekozen om dit jaar in elf speeltuinen,
Speelfestivals te organiseren: de
Oosterparkwijk, De Hoogte, De Indische
Buurt, Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, De
Wijert, Helpman-Oost, Corpus den Hoorn en
in Hoogkerk (2 keer). De Speeltuincentrale
heeft samen met de wijk de programmering
afgestemd. Daardoor verschilde niet alleen
het programma per Speelfestival, maar
waren ook de tijden en dagen anders. De
Speelfestivals zijn op drie locaties één dag
per week geweest, waardoor het aantal
kinderen per week groeide. In de andere
wijken was het Speelfestival één week
achter elkaar waardoor het mogelijk was om
een goede band met de kinderen op te
bouwen.
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ZES WEKEN SPEELPLEZIER

De zomer zat vol succesvolle samenwerkingen, educatieve spelletjes en ronduit
veel speelplezier op de Speelfestivals. Een
kleine greep uit de programmering: zandkastelen bouwen, djembé-les, blijven slapen
in de speeltuin, een graffitiworkshop, freerunning, sportclinics. Door de inzet van de
vrijwilligers, Speelambassadeurs en het team
van de Speeltuincentrale is er gezorgd voor
vakantieactiviteiten in elf wijken.
GEZOND OPGROEIEN

Op een aantal Speelfestivals werd er soms
ruw gespeeld. Het bleek dat een aantal
kinderen nog niet gegeten hadden toen ze op
de Speelfestivals kwamen spelen. Op
sommige scholen wordt ontbijt uitgedeeld,
maar tijdens vakanties is dit niet het geval.
Met een hongerige maag spelen was al
vervelend genoeg, maar het leidde ook tot
korte lontjes, wat ook weer tot onderlinge
irritaties leidde. Hier wil de Speeltuincentrale
in 2022 een plan voor verzinnen.
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SPORTEN

Vanuit de Speeltuincentrale was dit jaar
extra aandacht besteed aan sportieve en
educatieve activiteiten op de Speelfestivals. In alle speeltuinen zijn twee
dagen veel aandacht besteed aan sporten:
kinderen hebben in een aantal wijken
meegedaan aan een voetbalclinic van FC
Groningen, in andere wijken aan een
basketbaltraining van Donar, een
workshop worstelen, freerunning, kickboksen of een andere sport. Op alle
Speelfestivals stonden er op één dag een
of meerdere springkussens geprogrammeerd, waar kinderen hun energie
kwijt konden.
Op alle Speelfestivals lagen in de tenten
(strip-)boeken. Kinderen hebben samen of
alleen in een tent gelezen. Daarnaast is er
door de kinderen regelmatig een bordspelletje gedaan of een verantwoorde
snack gemaakt en gegeten.
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Samenwerking

De Speeltuincentrale heeft in de zomer van
2021 in elf wijken Speelfestivals neergezet.
Op alle niveaus is er samengewerkt met
andere partijen om de kinderen een
onvergetelijke zomer te bezorgen.
De samenwerking verschilt per wijk. Iedere
wijk in Groningen heeft zijn eigen DNA,
waardoor de wijkaanpak belangrijk is. Om de
Speelfestivals te realiseren, is de Speeltuincentrale aangeschoven bij bestaande
overlegstructuren in de wijk.
Op plekken waar er nog geen wijkoverleg was,
heeft de Speeltuincentrale het voortouw
genomen om deze overleggen op te zetten.
In alle wijken is samengewerkt met de Wijorganisatie, in de meeste wijken is ook
samengewerkt met B-Slim en Bij Vrijdag.
Deze samenwerking is niet alleen belangrijk
om de afstemming van de programma’s te
regelen, maar vooral ook van belang om
gezamenlijk een programma voor de kinderen
neer te zetten.

Tenslotte zijn wij als Speeltuincentrale ook
erg blij met de samenwerking met de BSV’s.
Hun betrokkenheid en gastvrijheid wordt dan
ook zeer gewaardeerd.
Naast overleggen op wijkniveau, zat de
Speeltuincentrale ook aan tafel bij het
stedelijk overleg. In dit overleg worden met
Wij, B-Slim, Bij Vrijdag, het Groninger Forum,
Jimmy’s zaken op stedelijk niveau afgestemd
en is dit overleg ook het aanspreekpunt voor
de gemeente.
Samen sta je sterker dan alleen. En dat bleek:
door de krachten te bundelen zijn er
succesvolle kinderactiviteiten in de zomeren herfstvakantie georganiseerd.
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SPEELFESTIVALS IN DE HERFSTVAKANTIE

In de herfstvakantie zijn er door de
Speeltuincentrale samen met vrijwilligers in
zes speeltuinen eendaagse Speelfestivals
georganiseerd. Naast deze eendaagse
Speelfestivals is er een Speelkist
beschikbaar gesteld, die samengesteld is aan
de hand van evaluaties met de Buurt- en
Speeltuinverenigingen. De Speelkist werd
gevuld met allerlei oudhollandse spelletjes
zoals blikwerpen, touwtrekken, kloslopen,
ringgooien en meer. Deze materialen zijn
geschikt voor zowel buiten als binnen, zodat
ze in elke jaargetijde ingezet kunnen worden.
De Speelkist bevatte ook een Bres
Speelboek en een Speelmap, met daarin
draaiboeken van de spelletjes, maar los
daarvan ook spelletjes waarvan de kinderen
hebben aangegeven deze te waarderen.
Naast draaiboeken van activiteiten zijn er
draaiboeken van een Speelfestival, een
timmerdorp en slapen op de camping
opgenomen. Matjes en tenten zijn door de
vrijwilligers van de speeltuinen bij de
Speeltuincentrale op aanvraag te leen.
Tijdens de herfstvakantie zijn deze
Speelkisten en Speelmappen bij de
speeltuinen gebracht, zodat zij deze konden
gebruiken bij de kinderactiviteiten die zij
gingen organiseren.
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De inhoud van de Speelkist heeft een
centrale rol gespeeld in de programmering
van de herfst Speelfestivals. In twee
speeltuinen hebben de vrijwilligers zelfstandig hun eigen programmering opgezet
en uitgevoerd. In een andere speeltuin
hebben professionals zelf een programma
uitgevoerd en in twee andere speeltuinen is
ervoor gekozen om geen kinderactiviteiten
aan te bieden, omdat er in de herfstvakantie
geen vrijwilligers beschikbaar waren om mee
te helpen bij het opzetten en organiseren
daarvan.

2021
JAARVERSLAG

SPEELAMBASSADEURS

De laatste drie jaar hebben de zogenaamde
Speelambassadeurs een belangrijk rol
gespeeld tijdens de vakantieactiviteiten en
dit jaar ook weer. Dit jaar zijn er weer
voldoende Speelambassadeurs gevonden. In
totaal hebben 40 jongeren geholpen op de
Speelfestivals. De werving van de Speelambassadeurs kost veel tijd maar het
enthousiasme van deze jongeren en hun
kennis van de doelgroep komt de kwaliteit
van het programma ten goede
Op elke vrijdag werd met alle Speelambassadeurs, vrijwilligers, medewerkers en
andere betrokken professionals de week
afgesloten met (meestal) een BBQ.
Daarnaast hebben ook een paar Speelambassadeurs op de camping van ‘Tuin in
Stad’ overnacht. Voor jongeren bieden deze
Speelfestivals ook de mogelijkheid om op
een laagdrempelige manier nieuwe jongeren
te ontmoeten en/of samen met een
vriendengroep een zinvolle tijdsbesteding te
hebben.

Dit jaar hebben ook enkele jongeren uit de
eigen wijk meegedaan als Speelambassadeur. Dit geeft extra meerwaarde
voor zowel de kinderen (een herkenbaar
persoon), maar ook voor de jongeren zelf
(krijgen een andere rol: van spelend kind
naar begeleidende jongere). Zeker voor de
Speelambassadeurs met een rugzakje
hebben de Speelfestivals een zeer
positieve ontwikkeling gehad. Er zijn
bijvoorbeeld nieuwe vriendschappen ontstaan, jongeren zijn zelfverzekerder
geworden en hebben leren samenwerken.
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TRAINING EN BEGELEIDING

De Speelambassadeurs hebben een
training gekregen waardoor ze goed zijn
voorbereid op het begeleiden van de
deelnemende kinderen tijdens de
speelweken. Daarnaast is er aan de
jongeren gevraagd of ze ook eigen
“leerdoelen” hebben waar ze aan willen
werken en of er competenties zijn die ze
willen ontwikkelen tijdens de
Speelfestivals. Daarin zijn de jongeren
vanuit de Speeltuincentrale begeleidt.
Uiteraard is in de training ook aandacht
besteed aan de coronamaatregelen die
van op dat moment van toepassing
waren. Tenslotte hebben de jongeren
kunnen meedenken over het
programma dat aan de kinderen is
aangeboden.
Tijdens de Speelfestivals zijn de
jongeren vanuit de Speeltuincentrale
begeleid. Voor elke jonge vrijwilliger is
een VOG aangevraagd.
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COMMUNICATIE EN PR
SPEELFESTIVALS

Om de Speelfestivals onder de aandacht
van de kinderen en ouders te brengen zijn
posters en flyers gemaakt. De posters zijn
opgehangen op plekken waar veel kinderen
en ook de ouders van de kinderen komen.
De flyers en boekjes zijn twee weken voor
de zomervakantie begon aan de kinderen
uitgedeeld via scholen. De posters zijn in
dezelfde periode opgehangen bij onze
speeltuinen.
Naast onze eigen posters en flyers is de
werving zoveel mogelijk gegaan via de gezamenlijke flyers en programmaboekjes die
op wijk-, dorps- of stadsdeel werden
gemaakt. Deze publicaties zijn verspreid
op basisscholen in de week voor de
zomervakantie. Daarnaast is er veel
gebruik gemaakt van Facebook en
Instagram om de activiteiten onder de
aandacht te brengen. Elke dag zijn er
enkele berichten op de sociale media van
de Speeltuincentrale verschenen.
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PERS

De traditionele pers heeft regelmatig
aandacht besteed aan de Speelfestivals.
Er is elke week een persbericht verstuurd
waarin een van de Speelfestivals extra
onder de aandacht werd gebracht doordat
een wethouder of gedeputeerde een
Speelfestival op een ludieke wijze opende.
Ook voor de kinderen was het een
belevenis als er een cameraploeg
aanwezig was, of als een verslaggever een
vraag aan hen stelde. Benieuwd naar wat
er precies over de Speelfestivals
geschreven is?
Kijk op onze website onder het kopje
‘nieuws’ voor meer informatie.
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ALGEMEEN
SOCIAL MEDIA

Op de sociale media kanalen worden
regelmatig berichten gepost die met de
Buurt- en Speeltuinverenigingen te maken
hebben. Denk aan herinneringen aan
subsidieaanvragen, huidige coronaregels
evenals de informatie over de Speelfestivals en losstaande activiteiten in de
speeltuinen. Daarnaast worden de sociale
media gebruikt om Speelambassadeurs te
werven of om de leukste foto’s van de
Speelfestivals te plaatsen.

NIEUWSBRIEF

Voor de leden verscheen er tot ver in 2021
elke maand een nieuwsbrief, waarvan de
belangrijkste berichten op de website
werden geplaatst. Dat gaat anders in
2022. Deze maandelijkse nieuwsbrief
werd helaas niet veel gelezen daarom
wordt volgend jaar een nieuwe strategie
toegepast: de nieuwsbrief komt vanaf nu
minimaal vier keer per jaar en mocht er
belangrijk nieuws zijn dan krijgen de leden
hierover een mail.

WEBSITE

Op de website staan de nieuwsberichten
die voor iedereen te lezen zijn. Voor de
aangesloten leden is een speciaal ledenportal. Dit jaar is er op de website een
speciale plek voor relevante wijzigingen
omtrent corona. In 2022 is het de
bedoeling dat de website wordt vernieuwd.
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SUBSIDIE EN FONDSEN
SUBSIDIE

De Speeltuincentrale ontvangt volgens de
accommodatienota van 2021 een exploitatiesubsidie van de gemeente en sluist
deze middelen volgens een bepaalde
verdeelsleutel (€ 2.628 plus vloeroppervlakte van het speeltuingebouw keer
€ 41,55) terug aan haar leden. Ook verzorgt
de Speeltuincentrale mede de financiële
administraties van de leden en draagt ze
zorg voor de informatieverschaffing
hieromtrent aan de subsidieverlener, de
gemeente Groningen.
BESCHIKKING

De Speeltuincentrale dacht in eerste
instantie dat de toegekende beschikking
van 2022 niet correct was. Omdat er lang
gewacht is op een gesprek met de
gemeente, is bezwaar aangetekend. Na een
toelichting op de beschikking door de
gemeente werd duidelijk dat de gemeente
wel de juiste berekening had uitgevoerd. De
Speeltuincentrale heeft haar bezwaar
dan ook ingetrokken en een aangepaste
begroting ingediend.
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FINANCIËLE CONTROLE

Een van de taken van de Speeltuincentrale
is om de financiële administratie van de
leden te verzorgen en te controleren, om
vervolgens de bevindingen hierover aan de
gemeente door te geven. Ook in de
jaarlijkse monitorgesprekken met de
aangesloten leden, wordt onder andere
gecontroleerd of de financiële middelen op
een juiste manier worden besteed.
Er was één Speeltuinvereniging, waarvan
de financiële administratie niet tijdig is
aangeleverd, waarbij er een tijdelijke
korting is toegepast. De andere BSV’s
hebben de subsidie ontvangen volgens
het afgesproken uitkeringsschema en de
normering voor 2021. Twee van hen
hebben te veel geld ontvangen; dit zal
worden verrekend met de restitutie en zal
in 4 termijnen in 2022 plaatsvinden.
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INCIDENTELE SUBSIDIES EN FONDSEN
SPEELFESTIVALS

CORONASUBSIDIES

STRUCTURELE SUBSIDIE

BOEKHOUDPROGRAMMA

Sinds 2018 organiseert de Speeltuincentrale
samen met de BSV’s en andere wijkorganisaties in
de zomervakantie activiteiten voor kinderen die
niet of nauwelijks op vakantie gaan. De Speeltuincentrale heeft hiervoor geen eigen financiële
middelen en is daarom ook dit jaar weer op zoek
gegaan naar incidentele subsidies en fondsen. De
gemeente Groningen, de gebiedsteams, Jantje
Beton/Vriendenloterij waren de grote geldschieters van dit jaar, waardoor er in elf wijken
Speelfestivals georganiseerd konden worden.

Het aanvragen van subsidies en fondsen kost
enorm veel tijd en daarom is de Speeltuincentrale
erg blij dat de gemeenteraad in juli met algemene
stemmen een motie aannam, waarin het college
van B&W werd opgeroepen om de organisatie van
vakantieactiviteiten structureel te financieren.
Doordat wethouder Carine Bloemhoff deze motie
ondersteunde is er zicht op een structurele
subsidie niet alleen in de zomervakantie, maar ook
in de andere kleine vakanties (behalve de
kerstvakantie). Met deze subsidie is het ook
gemakkelijker om andere fondsen en subsidienten
te vragen om een financiële bijdrage.

De Speeltuincentrale heeft de
BSV’s gestimuleerd om subsidies en
fondsen aan te schrijven om
activiteiten te organiseren. Zo zijn
aanvragen gedaan bij de provincie
Groningen, Fonds Goed Idee en de
gemeente Groningen. Zeker in deze
coronatijd zijn dat welkome
middelen om activiteiten voor de
buurt te organiseren.

Sinds dit jaar werken de meeste
BSV’s met een nieuw digitaal
boekhoudprogramma.
Dit nieuwe boekhoudprogramma is
erg gebruiksvriendelijk. Ook kan de
Speeltuincentrale haar toezichthoudende rol beter uitvoeren.
Voor de penningmeesters, die het
lastig vonden om de omschakeling
naar het nieuwe programma te
maken, is een cursus georganiseerd
of is de Speeltuincentrale langs
geweest om hiermee te helpen.
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MONITORGESPREKKEN

De Speeltuincentrale voert met alle leden
zogenoemde monitorgesprekken. Dit zijn
gesprekken tussen vertegenwoordigers
van de verenigingen en stafleden van
Speeltuincentrale.
Hierin wordt teruggeblikt op het voorbije
jaar en er wordt een aantal vast
terugkerende thema’s besproken, zoals
bestuurlijke ontwikkeling, het activiteitenaanbod, de samenwerking met het
wijknetwerk en accenten voor de korte- en
middellange termijn.
Daarnaast worden afspraken gemaakt over
de ondersteuningsinzet van de toekomst.
Tijdens deze gesprekken werd vooral
duidelijk welke impact corona heeft (gehad)
op de BSV’s: minder inkomsten, minder
activiteiten, minder vrijwilligers, meer
onzekerheid.
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ACCOMMODATIENOTA

Er wordt door de gemeente nog gewerkt
aan een nieuwe accommodatienota. Het is
nog niet bekend wat er precies gaat
veranderen en welke consequenties dit
heeft voor de BSV’s en de Speeltuincentrale. Het enige wat tot nu toe bekend
is, is dat er meer naar het aantal
activiteiten gekeken wordt dan naar de m2
als het gaat op de toekenning van de
subsidie. De Speeltuincentrale wil samen
met de gemeente Groningen kijken hoe dit
beleidsvoornemen van de gemeente vormgeven kan worden.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De Speeltuincentrale vindt het belangrijk dat de aangesloten leden zich aansluiten bij
nieuwe ontwikkelingen in de wijk en de gemeente. Hiervoor hebben de BSV’s besturen
nodig die hier oog voor hebben en er mee aan de slag willen gaan. Niet alle leden zijn hier
voldoende van bewust en kunnen hier optimaal invulling aan geven. Daarom neemt de
Speeltuincentrale hierin een voortrekkersrol en werkt aan vernieuwing en verjonging van
de besturen en het opfrissen van het activiteitenaanbod. Dit in nauwe samenwerking
met het wijknetwerk: gebieds- en WIJ-teams, andere accommodaties in de wijk en
andere wijkorganisaties. De openstelling van de speeltuingebouwen en activiteiten in de
zomervakantie zijn daar een belangrijk uitvloeisel van. De extra financiële middelen die
hiervoor zijn verworven, zijn grotendeels ingezet om personeel te kunnen aantrekken om
dit te realiseren.
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VOORUITBLIK 2022
SPEELFESTIVALS

Naast de gebruikelijke activiteiten, gaat de
Speeltuincentrale zich ook sterk maken voor het
uitbreiden van het initiatief van de Speelfestivals.
Door niet alleen in de zomervakantie activiteiten
voor kinderen in de speeltuinen te organiseren,
maar ook in de kleine vakanties. Dit om aan de ene
kant voor kinderen die niet op vakantie gaan
mooie vakanties aan te bieden, maar ook als
katalysator om meer vrijwilligers voor de BSV te
enthousiasmeren om activiteiten in de speeltuinen te organiseren. Hiervoor wordt - naast
verwachte structurele gemeentelijke subsidie ook bij externe fondsen financiering gezocht.
ACCOMMODATIENOTA

Het is de bedoeling dat de gemeente in 2022
komt met een nieuwe accommodatienota. Hoe
deze er precies uitkomt te zien, is nog niet
bekend. De Speeltuincentrale wil graag samen
met de aangesloten leden en de gemeente in
gesprek om mee te denken over de invulling van
deze nieuwe beleidsnota.
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SPEELAMBASSADEURS

Het streven van de Speeltuincentrale is om tijdens de volgende
Speelfestivals afspraken te maken
met mbo- hbo-scholen en de
universiteit om te kijken of er een
stageplek voor studenten mogelijk
is. De Speeltuincentrale wil ook
graag in samenwerking met de
jongeren van Jimmy’s en de jeugd
en jongerenteams van de WIJ
organisatie andere jongeren
motiveren om vrijwilligerswerk te
gaan doen in vakanties. Speelambassadeurs uit de eigen wijk
hebben nog een extra toegevoegde
waarde, zowel voor zichzelf als voor
kinderen (peer education).
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SOCIALE MEDIA

De sociale media van de Speeltuincentrale is een
tijd onbemand geweest. Stagiaires kwamen de
website, Facebook, Instagram, Linkedin en
nieuwsbrief op moment van stage lopen een
oppepper geven, maar zodra zij klaar waren viel het
stil. In 2022 wil de Speeltuincentrale meer
constante aandacht besteden aan onze kanalen.
Per juli 2021 is er een projectmedewerker
aangetrokken, die zich vanaf 2022 ook ontfermt
over de communicatie. Er is daardoor ruimte voor
het bedenken van een duurzaam plan. Het idee is
een systeem te creëren waarin de werkzaamheden
makkelijk overgedragen kunnen worden op het
moment dat er een wisseling in werknemers is.
PR BSV's

In deze digitale tijd is het makkelijk om jezelf op de
kaart te zetten door het hebben van een website en
het in gebruik nemen van sociale media kanalen.
Zelfs jonge kinderen weten hun weg te vinden op
het internet. In 2022 willen wij de BSV’s ook graag
hulp bieden bij het succesvol maken van hun
uitingen. Denk aan hulp om een website op te
zetten en te onderhouden, het maken van mooie
flyers of posters voor een evenement en advies
over wanneer die het beste op je sociale media
kanaal geplaatst kunnen worden.
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GEZOND OPGROEIEN

De Speeltuincentrale wil inspelen op dat sommige
kinderen nog niet gegeten hebben als ze op de
Speelfestivals komen. In het vervolg wordt er een
eetactiviteit in de programmering van de
Speelfestivals toegevoegd, zodat kinderen met
een gevulde maag met veel plezier kunnen
deelnemen aan de activiteiten en volop kunnen
spelen in de speeltuin.
Sportactiviteiten worden ook een belangrijk
onderdeel van de programmering, zodat kinderen
ook in de vakanties (blijven) bewegen. Daar hoort
bij dat kinderen gezonde voeding krijgen. De
samenwerking met de GGD, lokale sportclubs en
B-Slim zijn daarbij belangrijk.
De Speeltuincentrale wil ook een stuk onderwijs
versterking bieden. In de vakantie zwakt het lezen
of rekenen van de kinderen af. Om in de vakantie
toch op speelse wijze educatieve spelletjes aan
te bieden, probeert de Speeltuincentrale het
niveau van de kinderen op pijl te houden. Denk
bijvoorbeeld aan Yathzee of andere bordspellen,
maar ook samen koken: recepten lezen en de
juiste ingrediënten afwegen.
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ONDERHOUDSFONDS

De Speeltuincentrale krijgt van
de gemeente een subsidie voor
het onderhoud en renoveren van
de speeltuinen. Deze subsidie
komt in het onderhoudsfonds.
Het reguliere onderhoud (zoals
groenonderhoud, repareren en
vervanging van speeltoestellen,
veiligheidsinspecties en het
regelen daarvan) worden vanuit
dit onderhoudsfonds betaald.
In 2022 wordt een bedrag
gereserveerd voor de uitbreiding
van de speeltuin bij Van Ostade,
en voor de renovaties van twee
speeltuinen: de speeltuin bij BSV
Helpman-Oost en bij SV Oosterpark. Naast een bijdrage hiervoor uit het onderhoudsfonds,
worden ook diverse fondsen,
subsidienten en particulieren
gevraagd om de financiering van
deze uitbreiding en renovaties
rond te krijgen.
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STAAN WE STERK!
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COLOFON
Vereniging Speeltuincentrale Groningen
Jaarverslag maart 2022
Alfa-college
Gea's weggeefwinkel
BBOG
Gebiedsteams
Bij Vrijdag
Gemeente Groningen
B-Slim
Grong
Donker Groen
Groninger Dorpen
E-plant
Groninger Forum
Fonds Goed Idee Happy Skinz
Stichting het Roode- Huis voor de Sport
of Burgerweeshuis Jimmy's
WIJ Groningen
JOGG/GGD

Kraneweg 68
9718JT Groningen
050 313 55 67
www.speeltuinengroningen.nl
info@speeltuinengroningen.nl
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Link050
Mamamini
Mooie Wijken
Noorderpoort
NUSO/Jantje Beton
Postcode loterij
Provincie Groningen
Roege Boys
SGSB
Sport050

Vriendenloterij
WerkPro
CMO STAMM
Fonds Ter Schouw
Van Sanen
VSB-fonds
SKSG
SpeelTopVeilig
SportAkkoord

Kraneweg 68
9718JT Groningen
050 313 55 67
www.speeltuinengroningen.nl
info@speeltuinengroningen.nl
Vereniging Speeltuincentrale Groningen
Speeltuinengroningen
Speeltuincentrale Groningen

