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Inleiding 
Stichting Spelen in Gouda Oost is opgericht om een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein 
te realiseren en te beheren in Gouda. In juni 2018 is het speelterrein geopend. In dit 
jaarverslag leest u welke werkzaamheden door de stichting zijn uitgevoerd in 2019. 
Het is het eerste hele jaar van Het Eiland. We zijn doorgegaan met het beheer, met het 
zoeken en vinden van vrijwilligers en we hebben een aantal activiteiten georganiseerd. We 
zijn tevreden over hoe het zich ontwikkelt.  

Uit de Statuten:  
De stichting tracht haar doel te bereiken door een actieve rol te spelen bij: 

 Het verwerven van middelen ter realisering van het speelterrein Het Eiland. 

 Het ontwerpen en inrichten van speelterrein Het Eiland. 

 Zorgdragen van het terrein behorend bij de speelterrein, zoals omschreven in het 
bruikleenovereenkomst met de gemeente 

 Het adviseren over overige speelgelegenheden in Gouda Oost. 
Bestuursleden:  
Loes Ostendorf, Irene Tielman,Lies van der Oord, Petra Otten 
Aspirant bestuursleden: Abdelrazzak Abbou en Jeroen Verhage. 
 
 

Ambitie en Realisatie in 2018 
 

1 Financiën 
2019 was het eerste onderhoudsjaar. Het is voor de stichting belangrijk om zicht te krijgen 
op de onderhoudskosten, waardoor duidelijk kan worden of de opgestelde 10jaarbegroting 
realistisch is. De grootste kostenpost bleek de noodzakelijke ophoging met zand en het 
onderhouden van de speelsloot. We weten nog niet of dit een jaarlijks terugkerende post 
zal worden, misschien dat de veenbodem zich zal gaan zetten, waardoor minder 
verzakking plaats zal vinden. Het grootste deel van de kosten van de ophoging is in 2019 
gedoneerd en uitgevoerd door DVO van Dirk Verwey. Wijkteam Gouda Oost en door een 
subsidieaanvraag bij de gemeente, in het kader van die van Gezond in Gouda hebben we 
een fonteinfiets kunnen aanschaffen.  
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Goudapot heeft meebetaald aan de kosten voor het eerste verjaardagsfeest. Met de 
juridische afdeling van de gemeente is contact geweest in verband met een afgevallen tak 
die schade heeft toegebracht aan een van onze hekken. Dit resulteerde helaas niet in een 
vergoeding.  
We hebben het begrote onderhoudsgeld nauwelijks hoeven aanspreken 
 
De Stichting heeft overwogen om opnieuw de ANBI-status aan te vragen. Hiervoor is een 
informatief gesprek gevoerd met de bestuursvoorzitter van GoudaPot. We hebben daarna  
besloten om de ANBIstatus niet aan te vragen, omdat dat betekent dat er (te)veel 
activiteiten door ons georganiseerd zouden moeten worden. Dit staat haaks op onze visie 
dat kinderen juist vrij en zonder activiteitenbegeleiding spelen op Het Eiland. Bij eventuele 
grote donaties in de toekomst kan de Stichting een beroep doen op de SBBIregeling, 
waardoor geen schenkbelasting over de donaties zal worden geheven.  
Voor meer informatie verwijzen we naar het financiële jaarverslag 2019.  
 

2 Bezoekers en activiteiten 
 
Omdat de toegang vrij is kunnen we geen exacte bezoekersaantallen vaststellen. We zijn 
tevreden over het aantal bezoekers in 2019: er zijn elke dag met redelijk weer kinderen en 
ouders te vinden op het terrein. En soms zelfs als het regent. We zien dat het aantal 
bezoekers in 2019 wat verminderd is ten opzichte van dat van 2018. Toen waren er dagen 
dat er circa 200 kinderen en ouders op het terrein waren. Dat er in 2019 minder bezoekers 
zijn geweest komt vermoedelijk doordat het nieuwtje er af is, doordat het weer in de zomer 
van 2019 minder mooi was dan de hete zomer van 2018 en misschien ook doordat het 
natuurspeelterrein in de Goudse Hout geopend is. 
De meeste kinderen komen met hun ouders. Kinderopvang en gastouders komen ook 
geregeld. Er zijn kinderen van 10-12 jaar die regelmatig zonder ouders op het terrein te 
vinden zijn. Voor de groep kinderen van die leeftijd blijken (niet alleen in Oosterwei) 
computergames dusdanig aantrekkelijk dat het moeilijk blijft om ze naar buiten te krijgen. 
Er komen buurtbewoners voor een praatje. Ouderen lopen hun “rollatorrondje” over het 
terrein. Er komen niet alleen kinderen en ouders uit Oosterwei, ze komen ook uit andere 
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wijken van Gouda want in de wijken Korte Akkeren en Centrum is geen natuurspeelterrein. 
Bezoekers komen ook van buiten Gouda. 
De nestkastjes die in 2018 zijn opgehangen zijn door meesjes in gebruik genomen. 
 

Activiteiten:  

De kinderen klimmen in bomen, in de klimnetten. Ze bouwen hutten van takken. Ze 
balanceren over drijvende balken in de sloot en klimmen over de touwbrug. Ze spelen met 
water en zand. Ze vieren er hun verjaardag of hun straatfeest. 

 In mei hebben we in samenwerking met de Brede School een waterbeestjesmiddag 
georganiseerd met een deskundige van de KNNV. Hiervan hebben 10 kinderen 
gebruik gemaakt. 

 De eerste verjaardag is feestelijk gevierd met 180 buurtbewoners. Er zijn vlotjes 
gemaakt, een takkenschommel, er kon worden geknutseld, gegraven naar 
“edelstenen”, een fotospeurtocht gelopen. Samen met “Een heerlijk thuis” is naar 
idee van een bezoeker gezorgd voor een stapel pannenkoeken. Het succes en de 
vrolijke sfeer leidden tot de conclusie dat we ons hebben voorgenomen de 
verjaardag voortaan jaarlijks te vieren. 

 De schaakochtend viel in het water: het weer was te slecht. 

 Ingebruikneming fonteinfiets: Wethouder Corine Dijkstra heeft tijdens een 
kleinschalig feestje de fonteinfiets in gebruik genomen.  

 Een delegatie van de Goudse gemeenteraad heeft in het kader van 
bewonersparticipatie een bezoek gebracht aan Het Eiland.  

 We hebben deelgenomen aan de KijkDoedag in wijkcentrum Nelson Mandela, 
bezoekers hebben een vogelnestjespluismaterialentak kunnen maken bij onze tafel.  

 

3 Beheer 
 De Stichting heeft een beheerplan voor de komende 5-10 jaar, waarin opgenomen 

de certificering en het onderhoud van de speeltoestellen, de jaar- en 
kwartaalinspecties, het bijhouden van logboeken, het onderhoud van water en 
groen. De taakverdeling tussen Stichting en gemeente is hierin uitgewerkt.  

 De sleutelbewaarders zorgen ervoor dat bij toerbeurt de hekken 's morgens open 
en 's avonds dicht gaan.  

 Inspectie: Sleutelbewaarders doen elke avond een oppervlakkige inspectie van het 
terrein, en ook bezoekers rapporteren aan het bestuur als zij zaken waarnemen die 
onderhoud nodig hebben. Daarnaast loopt een vrijwilliger elke maand een 
inspectieronde. De gemeente doet de jaarinspectie. De speeltoestellenfabrikant is 
één keer gekomen om een reparatie te doen, aan het lisdoddenspeeltoestel. Aan 
de zandfabriek is een gevaarlijke ketting anders opgehangen. De Klusgroep zorgt 
zelf voor klein onderhoud.  

 Doordat kinderen op onverwachte wijze van het terrein gebruik maken, moeten er 
tussentijds werkzaamheden plaatsvinden. Zo moeten de takken die kinderen onder 
klimtoestellen verzamelen of in de speelsloot gooien, regelmatig worden 
weggehaald. Om te voorkomen dat de speelsloot te snel verzandt, zijn de rots en 
de houten watergoot een stukje verlegd. Dit heeft niet echt geholpen. Alle 
bevindingen en werkzaamheden worden in het logboek genoteerd.  

 In de warme maanden is het water in de speelsloot en de omringende sloten 
visueel geïnspecteerd op blauwalg. Die is niet aangetroffen. 

 Elke maand is er een klusmiddag met vrijwilligers op het Eiland. Vrijwilligers, 
oproepbaar via een appgroep, via de website en via “informatiehuisjes” op het 
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terrein, onderhouden de bodem, de sloot, de speeltoestellen en het meubilair onder 
coördinatie van het bestuur. Een teveel aan brandnetels, distels, riet en enkele 
andere ongewenste kruiden zijn in bedwang gehouden. Er zijn drie 
vlechtwerkhekken gemaakt op plekken waar de sloten te gemakkelijk toegankelijk 
zijn voor kleine kinderen. In het najaar hebben vrijwilligers het blad, dat de grote 
bomen die het terrein omringen lieten vallen, van het zand en het gras geharkt. Ook 
zijn er nestkastjes opgehangen en is de speelsloot regelmatig uitgebaggerd. De 
stichting heeft veel plezier van de gereedschapskast in de fietsenstalling van de 
naastgelegen flat, die Woonpartners ter beschikking heeft gesteld.  

 Het Wellantcollege is ook dit jaar met leerlingen aan de slag gegaan om onderhoud 
te plegen op het terrein. De leerlingen hebben samen met hun docenten de sloot 
uitgediept, gras gemaaid, riet weggehaald, onkruid gewied en blad geharkt, het 
halfverharde pad hersteld. Ze hebben door hun regelmatige komst het werk voor de 
vrijwilligers op de klusmiddagen aanzienlijk verlicht.  

 De gemeente heeft volgens afspraak 2 maal het gras gemaaid. 

 Een deel van het asfaltpad is bij regen onbegaanbaar. De gemeente heeft 
verbetering ingepland voor 2019 (uitgevoerd in 2020). 

 Het afval is in 2019 een zorgpunt geweest. Het zwerfafval dat de bezoekers 
achterlaten is ook dit jaar gelukkig zeer gering. Echter, de afvalbakken die op het 
terrein staan en geleegd worden door de sleutelbewaarders blijken 
aantrekkingskracht uit te oefenen op enkele buurtbewoners. Ze dumpten daarin 
regelmatig hun huisafval (waarvoor ze anders moeten betalen). Om dit te 
voorkomen zijn er kettingen op de afvalbakken gemaakt, waardoor ze maar beperkt 
geopend kunnen worden: wel toegankelijk voor klein afval, niet voor zakken. In de 
eerste weken hierna werden afvalzakken elders op het terrein gedumpt.  

Ook werd enkele malen grof afval, zoals verfresten, een magnetron, een stoel gedumpt. 
Dit moet door Cyclus worden verwijderd. Omdat het te lang duurde voordat dit afval werd 
opgehaald, hebben we overleg gehad met de gemeente.  Hierover zijn nu afspraken 
gemaakt. Bij twee afvaldumpers is de milieu-inspecteur langs gegaan om een 
waarschuwing te geven. 

 De vrijwillige “Ogen en Oren” van de omringende flats nemen contact op met het 
bestuur zodra zij ongewenste zaken waarnemen. Voor zover wij weten zijn er geen 
mensen meer na sluitingstijd op het terrein gekomen.  

 Om hygiënisch redenen is het speelterrein verboden voor honden. Er zijn 
desondanks enkele hondenbezitters die hun hond op het terrein vrij laten lopen, 
voornamelijk als er geen spelende kinderen zijn. Omdat het doorgaande asfaltpad 
vrij toegankelijk is, willen we hondenbezitters niet verbieden om daar met hun 
aangelijnde hond te lopen. Het is echter niet toegestaan honden op het speelterrein 
te laten lopen. Hier wordt dus nog wel eens de hand mee gelicht. Hierover is 
contact geweest met de BOA's. 

 In december is door enkele jongens vuurwerk afgestoken, met lichte vernielingen 
als gevolg. Hierover hebben we contact opgenomen met de wijkagent. 

 De fonteinfiets moest twee keer gerepareerd worden, doordat er zand in de motor 
kon komen.  

 Er is contact opgenomen met een moeder van een kind met een beperking 
(rolstoel). Naar aanleiding daarvan is het halfverharde pad hersteld. Ook hebben 
we de gemeente gevraagd om de toegang vanaf de Han Hollanderweg 
rolstoelvriendelijk te maken, door een oprit te maken in de trottoirband. Dit is in 
januari 2020 gerealiseerd. 
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4 Vrijwilligers 
Twee aspirant-bestuursleden komen het bestuur (vier vrijwillige bestuursleden) versterken. 
Er zijn 8 sleutelbewaarders. Het bestuur houdt regelmatig contact met  sleutelbewaarders 
door middel van een appgroep en één bijeenkomst. Meer bijeenkomsten vonden de 
sleutelbewaarders niet nodig. In 2019 is één  sleutelbewaarder wegens verhuizing gestopt 
en is een nieuwe sleutelbewaarder gevonden. Voor nieuwe bestuursleden en 
sleutelbewaarders wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.  
De leden van de klusgroep hebben kleine reparaties voor hun rekening genomen. Er zijn 
circa 26 vrijwilligers die op klusmiddagen komen werken. Ondanks diverse pogingen om 
ze meer te betrekken blijken de meeste bewoners van de omringende flats niet te 
bewegen om mee te komen helpen op bijvoorbeeld de klusmiddagen. De onbekendheid 
met vrijwilligerswerk bij bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond kan hierbij een 
rol spelen? Het lukt niet om hen het gevoel te geven dat Het Eiland hun achtertuin is. Dat 
vinden we jammer.  
 
5 Advisering 
In 2019 heeft de stichting een gesprek gehad met wethouder Hilde Niezen en enkele 
ambtenaren over het speeltuinbeleid van de gemeente.  
Een van de bestuursleden heeft in 2019 meegewerkt aan de Stadmakers van Gouda 
Bruist, een informatiepunt voor Goudse inwoners  met ideeën die het welzijn in de stad 
bevorderen. Ze kan worden gevraagd bij advisering over fondsenwerving. 
 
 

6 Communicatie 
 We hebben een website via het Wijkteam en een e-mail adres, een Twitteraccount 

en een Facebookaccount. Er is 4 keer getwitterd en een bericht op Facebook 
geplaatst 

 We zijn op Google te vinden. 

 We verzonden in 2019 2 Nieuwsberichten aan bewoners en andere 
geïnteresseerden, waarvan Wijkteam Oost een mailadres heeft. 

 Alle bewoners van de omliggende flats zijn bezocht door de Buurtvoorlichters van 
de gemeente Gouda met een enquête over het speelterrein en de uitnodiging voor 
de Eerste Verjaardag.  

 Een vrijwilliger heeft twee infohuisjes gemaakt, waarin mededelingen over het 
terrein gehangen kunnen worden. De huisjes zijn langs het asfaltpad geplaatst.  

 Eén keer is 112 gebeld om een ambulance naar het terrein te laten komen voor een 
flauwgevallen bezoeker. De ambulance had moeite de ingang te vinden, 
vermoedelijk omdat ze de postcode via Google gebruiken. Ze stonden aan de 
verkeerde klant van de sloot. We hebben uitgezocht hoe dit bij 112 verbeterd kan 
worden. Dit is ons niet gelukt. We bekijken de mogelijkheid om in de wijk 
verwijsborden te plaatsen. 

 Het speelterrein is opgenomen in de gemeentegids van Gouda. 
 
 
Naast contact met “onze” ambtenaren onderhouden we contact met de volgende 
organisaties: 
De wijkagent en de BOA's 
Wijkteam Gouda Oost 
Gouda Bruist, een initiatief voor alle actieve Goudse bewoners 
De Brede School 
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Stichting Groene Pedagogiek 
Stichtingen voor Welzijn: Kwadraad 
Stichting Present en het Wellantcollege 
Stichting Een Heerlijk Thuis 
 

Deskundigheidsbevordering van de bestuursleden 
Deelname aan twee bijeenkomsten van de Stichting Groene Pedagogiek. 
 

Tevredenheid en evaluatie 
In 2019 is het project/de pilot geëvalueerd met de ambtenaren van de gemeente. De 
bevindingen zijn positief. Aan bewoners van de omringende flats is hun mening gevraagd 
over het speelterrein. Op één bewoner na vindt iedereen de speeltuin een aanwinst. 
Bestuursleden en vrijwilligers vragen regelmatig aan bezoekers wat ze van het terrein 
vinden en of ze tips hebben. Bijna iedereen is positief. Een vader mopperde dat zijn 
zoontje vieze kleren kreeg. Ook dat vinden wij positief. Bezoekers posten hun mening op 
Google, ze gaven een 4,6 ( van 5) gemiddeld. Sommige bezoeker hebben moeite om het 
terrein te vinden, omdat het paadje naar het terrein achter de flats loopt. We zullen 
aanwijsborden (2020) ophangen. Er is contact opgenomen met een moeder van een kind 
met een beperking (rolstoel). Naar aanleiding daarvan zijn verbeteringen aangebracht.  
 
 
 


