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Beste leden, 
 
Hopelijk geniet iedereen intussen in alle gezondheid van een welverdiende vakantieperiode. De 
vereniging is wegens vakantie voor activiteiten gesloten t/m 29 Augustus. Natuurlijk blijft de speeltuin 
in de vakantieperiode wel gewoon open, want de zomervakantie is typisch een periode waar we veel 
kinderen in de speeltuin mogen verwelkomen.  
 
Binnenkort ontvangen de leden via een email informatie over de dagreis voor de jeugd. Deze gaat dit 
jaar plaats vinden aan het begin van de herfstvakantie. 
 
5 Juli heeft het bestuur de aanwezige leden uitgebreid geïnformeerd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd. waarbij de aanwezige leden hun stem 
konden laten gelden. De meest in het oog springende punten: 

• Prijs contributie blijft gelijk; 
• De aanwezige leden hebben ervoor gekozen om bij normale activiteiten over te gaan naar 

flesjes frisdrank, i.p.v. schenken uit grote flessen. Dit leidt tot een kleine prijsverhoging voor 
frisdrank; 

• De financiën zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Financieel is er duidelijk inzicht en zijn we 
naar omstandigheden redelijk door de corona periode gekomen; 

• Het ad interim-bestuur is unaniem bekrachtigd/gekozen door de aanwezige leden; 
• Administratief is er een inhaalslag gemaakt door automatisering en het updaten van 

documenten en vergunningen. Binnenkort hopen we de nieuwe statuten en regelementen voor 
te kunnen leggen aan de leden. Deze waren na 42 jaar toe aan een update, mede ingegeven 
door de nieuwe (strenge) WBTR-wetgeving en een adres verandering die eraan zit te komen; 

• Zodra de nieuwe statuten zijn bekrachtigd gaan we een gratis Verklaring Omtrent Goed Gedrag 
(VOG) voor medewerkers invoeren i.v.m. de sociale veiligheid van de kinderen;  

• De inzet en ideeën van de onderafdelingen zitten weer in de lift en we kijken vol goede moed 
naar het komende verenigingsjaar; 

• Uitgebreid bedankje aan (de weer groeiende groep) vrijwilligers, die veel goed werk hebben 
verricht de afgelopen 2 jaar;  

• Benoeming Bas Muller tot lid van verdienste. Bas is al ruim 40 jaar als medewerker verbonden 
aan de speeltuinvereniging.  

 

 
Bas Muller (L) ontvangt de titel ‘lid van verdienste’ van voorzitter Marco Westerhout (R) 
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Het bestuur hoopt volgend jaar meer leden te kunnen verwelkomen tijdens de ALV. Als lid bepaal u 
mede welke koers de vereniging vaart. Het is ook een uitgelezen moment om mensen binnen de 
vereniging te leren kennen en eventueel aan te spreken. 
 
De verwachting is dat we de verenigingsactiviteiten weer gewoon kunnen hervatten na de 
zomervakantie. Begin September zal ook de voorlopige agenda in samenspraak met de Jeugd 
Activiteiten Commissie, de Lingelallers carnavals groep en de Klaverjas club worden bepaald en middels 
een nieuwsbrief met jullie worden gedeeld. Hopelijk is dan ook de internetaansluiting bij het gebouw 
gerealiseerd. Wat weer nieuwe mogelijkheden biedt voor activiteiten. 
 
Ook willen wij al onze leden uit de Lingewijk erop attenderen dat al het papier en karton in de blauwe 
bak ten goede komt aan de vereniging. Dus steun de vereniging en verzamel zoveel mogelijk papier en 
karton in de blauwe bak. 
 
Rest ons nog iedereen een fijne vakantie toe te wensen en hopelijk weer snel tot ziens, 
 
Het bestuur 


