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Visie
Stichting Spelen in Gouda Oost vindt dat het goed en noodzakelijk is voor een gezonde
ontwikkeling van alle kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied om zelfstandig
en zelf-ontdekkend in een natuurlijke omgeving te kunnen spelen. Dit geldt ook voor kinderen met
een beperking.
Zij vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur, zodat zij deze leren
waarderen en respecteren.
De stichting vindt dat in de wijk Gouda Oost minimaal één openbaar toegankelijk, gratis,
avontuurlijk natuurspeelterrein aanwezig behoort te zijn. Het terrein moet grotendeels toegankelijk
zijn voor mensen met een beperking. Het moet een ontmoetingsplaats bieden voor ouders en
ouderen.

Missie/statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het stimuleren van avontuurlijke speelgelegenheid in Gouda Oost en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting wil een avontuurlijk speelterrein realiseren en onderhouden in samenwerking met
kinderen en overige wijkbewoners.
De stichting richt zich in eerste instantie op de kinderen van Gouda Oost. Voor hun ouders en
ouderen in de wijk wil de stichting een ontmoetingsplek bieden.
De stichting wil kinderen met een beperking van heel Gouda de mogelijkheid bieden om samen
met kinderen zonder beperking op het speelterrein te verblijven en te spelen.

Ambitie/Werkzaamheden 2017-2022
In 2017-2018:
 Het verwerven van middelen ter realisering van speelterrein “De Driehoek”, opdat het
speelterrein in de zomer van 2018 toegankelijk is. De Stichting richt zich actief op het
verwerven van gelden ten behoeve van de realisatie en het onderhoud van “De Driehoek”.
Zij doet dit door haar projectplan onder de aandacht brengen van fondsen, sponsors,
particulieren en bedrijven. Ze heeft een bedrag van circa € 200.000 180.000 begroot voor
de realisatie en het onderhoud van het speelterrein. Het vermogen van de stichting zal
worden gevormd door:
◦
subsidies en donaties;
◦
schenkingen, erfstellingen en legaten;
◦
alle andere verkrijgingen en baten.


Het ontwerpen en inrichten van een speelterrein gelegen op het driehoekige terrein ten
noorden van het sportcomplex GSV, en ten zuiden van de Voorwillenseweg, hierna te
noemen: speelterrein “De Driehoek”.

In 2018-2022:



Het beheer van het terrein behorend bij speelterrein “De Driehoek”, zoals omschreven in de
ingebruikgevingsovereenkomst met de gemeente Gouda. De stichting betrekt kinderen
en overige wijkbewoners bij de werkzaamheden.
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Toelichting werkzaamheden 2018














In 2017 zijn voldoende financiële toezeggingen gedaan om het terrein te kunnen realiseren.
Voor een klein percentage van de begroting zoekt het bestuur naar de laatste
donateurs/sponsoren ten behoeve van volledige dekking van de begroting.
Bouwen: 2018 is het jaar van het bouwen. De aannemer, Multituin contracteren we, van de
KNHM krijgen we een directievoerder. De ontwerper en directievoerder houden toezicht op
de werkzaamheden.
Tussen januari en april vinden alle voorbereidingen plaats, mede in samenwerking met
ontwerpbureau RIS. Het ondertekenen van de offerte van de aannemer, uitzoeken van
speelmateriaal, aanvragen van vergunningen.
In februari wordt bredere (pers-)bekendheid gegeven aan het project middels symbolische
overhandiging van een substantieel bedrag van een geldverstrekker. Ook wordt informatie
verstrekt via de website “Speleningoudaoost.nl”.
In maart wordt een kapaanvraag gedaan voor de bomen op het terrein die een probleem
voor de veiligheid kunnen vormen omdat ze in slechte staat zijn. Enkele bomen moeten
wijken voor de te graven speelsloot.
In maart wordt de vergunningaanvraag gedaan voor de hekken en het zonnepaneel.
Het terrein wordt (natuurlijk) aangelegd met zorg voor de mogelijk aanwezige fauna.
In maart ondertekenen we de ingebruikgevingsovereenkomst voor 10 jaar met de
gemeente Gouda.
Op 17 maart wordt een algemene voorlichtingsbijeenkomst gehouden ten behoeve van
informatieverstrekking en vergroten van de betrokkenheid van de buurtbewoners.
Tussen april en eind juni werkt de aannemer om het speelterrein volgens ontwerp aan te
leggen. Het aanplanten van groen wordt in het najaar van 2018 gedaan, om de bomen en
planten de meeste kans te geven aan te slaan. De kinderen en wijkbewoners krijgen een
uitnodiging om hierbij op een zaterdag de handen uit de mouwen te komen steken.
We schaffen het eerste nodige gereedschap aan en zoeken een opslagmogelijkheid in de
buurt van het terrein.

Op 30 juni vindt de feestelijke opening van het terrein plaats.

Communicatie







Met bewoners die zich eerder bezorgd hebben getoond over het behoud van de huidige
bomen houden we contact voordat hierover nieuws in de openbaarheid komt.
Inloopmiddag op 17 maart: voor deze informatiebijeenkomst heeft elke woning in het bereik
van het toekomstige speelterrein een uitnodiging in de bus gekregen, met hulp van
Wijkteam Oost.
We maken een eigen website en e-mailadres aan en kruipen onder de vleugels van
Wijkteam Oost vandaan.
De stichting wil ouders informeren over het belang van natuurspelen van hun kinderen.
We informeren 2-3 keer per jaar via Nieuwsbrieven.
Ook via diverse kanalen, zoals Twitter, Facebook, Gouda Bruist informeren we
belangstellenden over de voortgang.

Beheer, samen met de vrijwilligers
De lijst met vrijwilligers groeit. Het bestuur blijft nieuwe vrijwilligers werven. Er wordt een aantal
werkgroepen geformeerd. In december organiseren iets om de vrijwilligers te bedanken.
 1 De groep sleutelbewaarders groeit van 4 vrijwilligers in 2017 naar 8, met 2 reserves. Zij
gaan van start op 30 juni. We streven ernaar een coordinator/roosteraar uit hun midden te
krijgen. Het bestuur houdt regelmatig contact met de coordinator en met de overige
sleutelbewaarders via een appgroep en 1- 2 bijeenkomsten tussen juli en december.
Beleidsplan Stichting Spelen in Gouda Oost 2017-2028

4









2 De Groengroep, onder coordinatie van het bestuur. De Groengroep zal voor het eerst aan
de slag gaan op de Groene Motordag in het najaar, wanneer kinderen en andere
wijkbewoners uitgenodigd worden om mee te helpen bij het planten van bomen, struiken en
planten. De werkzaamheden worden in het Groenlogboek genoteerd. In 2018 zal naar
gelang de noodzaak groenonderhoud gedaan worden. Het bestuur coordineert de
werkzaamheden.
3 De Klusgroep onderhoudt de bodem, de sloot, de speeltoestellen en het meubilair onder
coordinatie van het bestuur. Sleutelbewaarders rapporteren aan het bestuur als zij zaken
waarnemen die onderhoud nodig hebben. Ook de vrijwillge “Ogen en Oren” van de
omringende flats nemen contact op met het bestuur zodra zij ongewenste zaken
waarnemen. Er vindt tweewekelijks inspectie plaats door, waarvan de bevindingen en
werkzaamheden in het logboek genoteerd worden. De Klusgroep zorgt voor gepland en
ongepland (reparatie) onderhoud.
4 Sociale cohesie: Het terrein is openbaar toegankelijk en iedereen is welkom. Het bestuur
houdt een oogje in het zeil op hoe kinderen, jongeren, ouders en ouderen op het terrein
met elkaar omgaan. De sleutelbewaarders en de Ogen en Oren helpen het bestuur daarbij.
Als er bezoekers zijn die onwenselijk gedrag vertonen, handelt het bestuur naar bevind van
zaken. Een bestuurslid neemt deel aan het Leefbaarheidsoverleg van de wijk.
5 Activiteitengroep:In de tweede helft van 2018 vinden diverse activiteiten plaats voor met
name de kinderen, op het gebied van natuurbeleving. Hiervoor werken we samen met de
Brede School. Ook met IVN en KNNV onderzoeken we de mogelijkheden om te starten met
activiteiten.

Evaluatie




Vanaf juli evalueert het bestuur maandelijks de ontwikkelingen op het terrein.
In november nodigen we kinderen en wijkbewoners uit om mee te denken over mogelijke
verbeteringen.
In december/januari 2019 evalueert het bestuur dit belangrijke jaar samen met de
gemeente Gouda en met alle vrijwilligers. Ook betrokken organisaties, zoals het Wijkteam,
De Brede School etc. krijgen hiervoor een uitnodiging.

Lange Termijn
In 2019-2022:
 Het beheer van het terrein behorend bij speelterrein “De Driehoek”, wordt naar aanleiding
van de evaluatie bijgesteld en voorgezet.
 Vanaf 2020 onderneemt het bestuur activiteiten teneinde de continuïteit van het
speelterrein en de stichting na 2022 te waarborgen, zowel qua beheer, financiën en
betrekken van vrijwilligers.
 Zij zal geleidelijk aan nieuwe bestuursleden aantrekken teneinde na 2022 het beheer te
kunnen overdragen aan een nieuwe generatie.

2022-2028
 Het bestuur onderneemt alle nodige activiteiten om het terrein na de tien jaar
ingebruikgeving door de gemeente opnieuw voor een periode van 10 jaar te waarborgen.

Financiën



Winstoogmerk: De stichting heeft geen winstoogmerk.
Bezoldiging bestuursleden: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
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hun functie gemaakte kosten.
Liquidatiesaldo: Na opheffing van de stichting wordt een eventueel batig saldo door de
vereffenaars uitgekeerd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling, namelijk het realiseren en bevorderen van avontuurlijk
natuurspeelterreinen, ook voor kinderen met een handicap.
Publicatie jaarcijfers: Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste
boekjaar van de stichting zal eindigen op 31 december 2017. Per het einde van ieder
boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur worden aangeboden. Indien één van de bestuursleden dit verlangt, dienen de
jaarstukken te worden vergezeld van een rapport van een onafhankelijke deskundige.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van de
Stichting.
Beschikking over het vermogen: Het bestuur beschikt over het vermogen van de stichting
en uitsluitend in het kader van de doelstelling, conform de oprichtingsacte.
Kostenstructuur van de stichting: De penningmeester verzorgt de administratieve
organisatie.
Verhouding van de kosten: Er worden geen vergoedingen betaald aan bestuursleden van
de stichting. Er worden geen kosten gemaakt ten behoeve van de verwerving van gelden,
dit wordt door onbezoldigde bestuursleden gedaan. Kosten t.b.v. de PR, Stichtingskosten
en kosten ten behoeve van vrijwilligers bedragen maximaal 2,5 % van de totale begroting.

Bestuur






Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting in haar vergaderingen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid.
Beleid en uitvoering worden regelmatig geëvalueerd.
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