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Jaarverslag Stichting Anders Spelen 2020   
 

  

  Begrippen: 

- Bestuur: het bestuur van de Stichting Anders Spelen  

- SAS: Stichting Anders Spelen Hellevoetsluis 

- Speeltuin: de Natuurspeeltuin Wilde Weide Speelbos aan de Atalanta te Hellevoetsluis. 

- Gemeente: de gemeente Hellevoetsluis, ambtelijk of politiek 

- Website: www.stichtingandersspelen.nl 

- Facebook: Stichting Anders Spelen 

1.  INLEIDING 
Met dit jaarverslag wordt de gang van zaken beschreven bij de Stichting Anders Spelen Hel-
levoetsluis in 2020 en over het gedeeltelijke beheer van de Natuurspeeltuin. 
De Natuurspeeltuin werd gedurende dit verslagjaar, vanaf medio maart, enige maanden ge-
sloten als gevolg van de corona-maatregelen. Als gevolg van de sluiting vervielen in die peri-
ode ook de activiteiten op de speeltuin, waaronder NL Doet.  
Begin juni werd de speeltuin weer opengesteld, waarbij m.b.v. borden werd getracht de 1,5 
meter maatregel te handhaven. 
  
In het kader van gedeeltelijk zelfbeheer, werden de heemtuin en enige perken bij het gebouw 
onderhouden evenals de wilgentunnel en het Blotevoeten pad. Wekelijks werden de rolstoel-
tunnel, de wilgentunnel, paden en speelelementen aangeveegd en door bezoekers achter ge-
laten rommel opgeruimd.  
Het activiteitenprogramma voor de kinderen op de speeltuin werd weer uitgevoerd en kreeg 
bij sommige activiteiten vorm met gebruikmaking van producten uit de heemtuin. 
Het sleutelbeheer: het openen en sluiten van de speeltuin verliep soepel. 
De speeltuin kreeg enkele keren te maken met vernielingen. Omdat de speeltuin tussen kerst 
en nieuwjaarsdag gesloten werd gehouden hoefden er nauwelijks vuurwerkresten te worden 
opgeruimd. 
De werkzaamheden van SAS bleven dit jaar grotendeels beperkt tot de beheertaken en on-
derhoudswerk op de Natuurspeeltuin, verder werd het activiteitenpakket aldaar uitgevoerd (zie 
bijlage).  

2.  ORGANISATIE 
De werkzaamheden m.b.t. de Natuurspeeltuin hebben betrekking op 
a. Sleutelbeheer 
b. Groen en onderhoud 
c. Activiteiten.  
d. Beheer Accommodatie.  

2.1. Bestuur SAS 
In 2020 zag het bestuur er als volgt uit: 
 - Jaap Piena (voorzitter)  
 - Peter Bijl (penningmeester) 
 - Henny Bijl (secretaris) 
 - Freek Kloeg (lid) 
 - Merel van Bodegom (lid) 

Het bestuur kwam als gevolg van de coronamaatregelen dit jaar niet volledig bij elkaar. Het 
dagelijks bestuur kwam veelal wekelijks bijeen op woensdagmiddag, in combinatie met het 
openstellen van het gebouw. Voor relevante werd via e-mail gecommuniceerd. 

2.2. Vrijwilligers 
De groep vrijwilligers bestaat uit de bestuursleden en de vrijwilligers activiteiten en onderhoud. 
Verder vrijwilligers die hand en span diensten verlenen, zoals het beheer van de website, 
fotografie, het vervaardigen van affiches etc. In totaliteit waren per 31 december 18 vrijwilligers 
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bij SAS betrokken die in meer of mindere mate actief waren voor de speeltuin en de bezoe-
kende kinderen. 

Vrijwilligers beschikken na een korte inwerkperiode over een VOG. 

2.3. Sleutelbeheer 
Maandelijks wordt in overleg met de vrijwilligers een rooster opgesteld voor de sleutelbeheer-
ders. De sleutelbeheerders hebben de taak de Natuurspeeltuin dagelijks te openen voor   
09.00 uur en te sluiten om 17.30 in de winterperiode (1 oktober / 31 maart). Deze sluitingstijd 
is voor de rest van het jaar aangehouden in verband met de coronamaatregelen, waaronder 
om te voorkomen dat oudere jeugd dan samenschoolt op de speeltuin. Deze vroegere sleu-
teltijd is in meerdere opzichten goed bevallen: 

- Voor de sleutelbeheerders (geen gebroken avond meer) 

- Minder vernielingen en vervuiling 

- Waardering van omwonenden omdat de late sluitingstijd als regel ook leidt tot geluids-
overlast. 

Sleutelbeheerders kunnen bij problemen met de jeugd, bijvoorbeeld omdat zij de speeltuin 
niet wensen te verlaten op sluitingstijd of wegens vernielingen of onacceptabel gedrag, terug-
vallen op de coördinator Sleutelbeheer (of diens waarnemer). Zo nodig  kan Buurtpreventie of 
de politie om bijstand worden gevraagd. In het verslagjaar konden de sleutelbeheerders het 
altijd alleen af, waren er weinig ongeregeldheden. 
Sleutelbeheerders signaleren ook eventuele schade aan speelelementen of andere voorzie-
ningen en rapporteren dit aan de coördinator. Voor zover van toepassing, zeker als het de 
veiligheid van kinderen betreft, wordt dit bij de gemeente gerapporteerd via de digitale balie 
Leefomgeving & Veiligheid of rechtstreeks aan de verantwoordelijk ambtenaar, per e-mail of 
telefoon. 
Sleutelbeheerders zullen in voorkomende gevallen ook gevaarlijk zwerfafval (kapotte fles bij-
voorbeeld) verwijderen. 
Het rooster werd uitgevoerd door 7 vrijwilligers. Voor een betere verdeling van het werk zou-
den 2 extra sleutelbeheerders wenselijk zijn. 

2.4. Groen 
Wekelijkse was er een klusmiddag op woensdag. Het dagelijks bestuur was daar als regel ook 
aanwezig om de betrokkenheid van en met bezoekers te bevorderen.   
De groenwerkzaamheden omvatten het schoffelen van de heemtuin, het onderhoud van het 
groen bij het gebouw en enige perken, eventueel bij planten van kruiden. Het onderhoud van 
het insectenhotel, de wilgen(speel)tunnel en het Blotevoeten pad. Wekelijks wordt zwerfafval 
opgeruimd. Tevens wordt een controleronde over de speeltuin gemaakt om eventueel gevaar-
lijke situaties (schade aan voorzieningen) te signaleren. De gemeente heeft een strook aan 
de rechterzijde van de speeltuin onder ecologisch beheer gebracht. Een bord bij deze strook 
biedt informatie. 

2.5. Activiteiten 
In het verslagjaar moest het aantal activiteiten vanwege corona beperkt blijven.  

2.6. Financiële Middelen 
Stichting Anders Spelen ontving in het verslagjaar maandelijks bijdragen van de Bingo Poor-
tugaal. Deze bingoclub organiseert wekelijks bingoavonden. De opbrengst, na aftrek van de 
huurkosten van het gebouw, kosten materiaal, vergunningen en prijzen, komt geheel ten 
goede aan SAS. De penningmeester van SAS voert de administratie van de Bingoclub. 
Als gevolg van de coronacrisis moesten veel sessies vervallen, maar kon de opbrengst op peil 
blijven door video-bingo. 

Voor kinderactiviteiten werd een bijdrage ontvangen van de Adviesgroep Wijkbeheer. Voor 
volledig inzicht verwijzen wij naar de ANBI pagina op onze website, waar ook de volledige 
jaarrekening is te vinden. 
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3. NATUURSPEELTUIN  
De natuurspeeltuin Wilde Weide Speelbos is eigendom van de gemeente en wordt door de 
gemeente onderhouden. De groenvoorziening valt onder ecologisch beheer. Ook het beheer 
van de speeltoestellen, waaronder het onderhoud,  is een taak van de gemeente. In het ver-
lengde van deze taak is de gemeente verantwoordelijk, op grond van de regels van de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit, voor de volgende werkwijze (citaat website NVWA): 
“De beheerder moet een logboek of actueel dossier bijhouden en bewaren, hierin staat: 

- welke inspecties zijn geweest 

- de inspectiebevindingen en de ondernomen acties naar aanleiding van de inspecties 

- welk onderhoud is gepleegd 

- of er ongelukken zijn gebeurd” 

SAS draagt hier geen verantwoordelijkheid, in het geval een defect wordt geconstateerd wordt 
hiervan melding gedaan bij de betreffende gemeentelijke afdeling.  

3.1. Staat van onderhoud 
Hoewel bij gemelde gevaarlijke situaties de gemeente over het algemeen adequaat handelde 
bleven andere mankementen vaak lang liggen. Met name zijn vele houten elementen aan 
vervanging toe. 

3.2. Heemtuin 
De heemtuin en de beplanting bij het gebouw werden door vrijwilligers van SAS onderhouden.  
Het is bewoners toegestaan om voor eigen gebruik kruiden te knippen.  

3.2. Wilgentunnel, Blotevoetenpad en andere natuurlijke speelelementen 
Deze natuurlijke speelelementen werden eveneens onderhouden door vrijwilligers. 

4.  BEHEER OVERDEKTE ACCOMMODATIE OP DE NATUURSPEELTUIN     
De accommodatie wordt gebruikt ter ondersteuning van de buitenactiviteiten, voor de opslag 
van materialen, voor het houden van vergaderingen en als onderdak voor vrijwilligers die 
werkzaamheden verrichten op de speeltuin. Ook in dit verslagjaar kreeg Buurtpreventie de 
mogelijk het gebouw zo nu en dan te gebruiken voorafgaande aan haar patrouilles, daar werd 
echter geen gebruik van gemaakt. 

Wekelijks wordt het gebouw schoongehouden. Dagelijks, in combinatie met het sleutelbeheer 
vindt een visuele inspectie plaats. Zo nodig worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd of 
opgedragen. 

4.1. Toiletvoorziening 
Het buitentoilet voorziet in een behoefte. Het is jammer dat het zo nu en dan ook als speelele-
ment wordt gebruikt. De houtsnippers van de valbescherming onder speelelementen worden 
er dan ingegooid of een (grote) hoeveelheid blad van nabij staande planten. Het lukt gelukkig 
altijd, met de nodige inspanning, de boel open te houden. Het buitentoilet werd regelmatig 
schoon gehouden door vrijwilligers.  

5. COMMUNICATIE 
SAS maakt gebruik van de volgende kanalen: 

- Persberichten 

- Mededelingen in de publicatiekast op de speeltuin 

- De website www.stichtingandersspelen.nl 

- De Facebookpagina van Stichting Anders Spelen.  

- De flyer van SAS voor belangstellenden.  

- Het activiteitenprogramma o.a. via de scholen. 

6. BELEIDSVOORNEMENS 

- Het realiseren van de plaatsing van een speelelement voor minder valide kinderen. 

- Het realiseren van een drinkpaal (leidingwater)  

- Het vaker openstellen van het gebouw als service voor bezoekers.  

- Het uitbreiden van het onderhoudswerk aan de elementen die SAS beheert.. 

- Het aantrekken van meer vrijwilligers. 

7. CONTACTEN  EN  RELATIES 

- de gemeente inzake het beheer en onderhoud van de speeltuin. 

- Push, Fijn dat ik je zie, inzake werving van vrijwilligers. 

- Scholen en Kinderopvang inzake het gebruik van de speeltuin 

- Pers 

- Sponsoren en belangstellenden  

- EHBO voor de ondersteuning tijdens activiteiten  
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- Leveranciers en aannemers die op de speeltuin in opdracht van de gemeente werken. 

SAS is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO). 
 

 
Aldus opgesteld te Hellevoetsluis op 1 juni 2021. 

 
 Bijlage activiteitenprogramma 2020 
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