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iten

Frequentie

Organisatie

Doelgroep

Rol Vrijwilligers

pelen

Open van 29 maart t/m 18 oktober
Openingstijden
29 maart t/m 1 september:
● Maandag: Gesloten
● Dinsdag: 15:00 - 17:00 uur
● Woensdag: 14:00 - 17:00 uur
● Donderdag: 15:00 - 17:00 uur
● Vrijdag: 15:00 - 17:00 uur
● Zaterdag: 14:00 uur - 17:00 uur
● Zondag: 14:00 uur - 17:00 uur

Coördinator
kantinevrijwilligers

Alle kinderen van
2 t/m 14 jaar en
hun (groot)ouders

Minimaal 2 vrijwilliger
aanwezig voor de ka
beheer speeltuin i.v.m
beleid.

Crea-vrijwilligers

Alle kinderen van
4 t/m 14 jaar

Crea-vrijwilligers gev
activiteiten, tijdens
openingstijden speelt
aanmelding vooraf no

middag

Zomervakantie (gemeente Velsen):
● Maandag: Gesloten
● Dinsdag: 14:00 uur - 17:00 uur
● Woensdag: 14:00 uur - 17:00 uur
● Donderdag: 14:00 - 17:00 uur
● Vrijdag: 14:00 - 17:00 uur
● Zaterdag: 14:00 uur - 17:00 uur
● Zondag: 14:00 uur - 17:00 uur
Openingstijden 1 september t/m 25 oktober:

●
●
●
●
●
●
●

Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 14:00 - 17:00 uur
Donderdag: Gesloten
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: 14:00 uur - 17:00 uur
Zondag: 14:00 uur - 17:00 uur

1x per maand of alleen met
evenementen

feest

1x per jaar

Kantinevrijwilligers
en bestuur

enfeest

1x per jaar

Vrijwilligers en
bestuur

p, Buurt- 4x per jaar
eest,
en

Vrijwilligers en
bestuur

Alle kinderen van
1 t/m 12 jaar die
lid zijn van de
speeltuin. *

Vrijwilligers organiser
samen met bestuur o
werkgroep. Er zal na
abonnementen-verko
schminken en een kn
*Mocht er veel
voor de kinderen. Oo
vraag naar zijn
ze spelen en geven w
door mensen
korting op een abonn
zonder
Tijdens dit feest zorg
lidmaatschap, dan vrijwilligers en bestuu
passen wij dit
drinken, activiteiten e
aan.
van de speeltuin. En
speeltuin weer netjes
Alle kinderen van Vrijwilligers organiser
1 t/m 12 jaar die
samen met bestuur o
lid zijn van de
werkgroep. Tijdens d
speeltuin. *
zorgen zij voor de ka
beheren de speeltuin
worden er paaseieren
met iedereen die dit w
schminken en een kn
de vuurplaats aan ga
marshmallows te roo
laten de speeltuin we
achter.
Alle leeftijden
Vrijwilligers organiser
samen met bestuur o
werkgroep of met ext
De vrijwilligers zorge
kantine en beheren d
En laten de speeltuin
netjes achter. Vissen

en

sjes

antine

Tijdens openingstijden kunnen er
feestjes gevierd worden in de
speeltuin. Er hoeft niet
gereserveerd te worden. Slingers
mogen ze meenemen en
consumpties mogen niet
meegenomen worden.
Kunnen gereserveerd worden
tijdens seizoen.

Vrijwilligers en
bestuur

Alle kinderen van
1 t/m 14 jaar

Vrijwilligers en
bestuur

Basisscholen,
Kinderopvang,
Peuterspeelzaal.

Buiten openingstijden tijdens
seizoen

Recepties,
vergaderingen,
lezingen,
workshops en
andere activiteiten
door bewoners,
vrijwilligers enz.
tijdens het
speelseizoen.

verder georganiseerd
eigen organisatie, bu
gezinnenfeest organi
samen. Burendag en
regelen wij helemaal
Vrijwilligers houden c
en entree bij (of mete
afrekenen) die einde
betaald wordt.

Naast dat de leerkrac
verantwoordelijk zijn
vrijwilligers zijn voor b
speeltuin en kantine.
verzorgen van bv. dri
ijsjes, zal daarna wc’
schoon en speeltuin
worden achterlaten. H
kunnen zich vrijwillige
aanmelden.
Iedereen kan dit
Vrijwilligers zorgen d
huren mits er
kantine open is en slu
geen alcohol
weer af en controlere
geschonken wordt netjes wordt achterge
en geen muziek
Schoolreisjes hebben
gedraaid wordt.
Alleen bij beschikbaa
vrijwilligers.

rsfeest

1x per jaar

Bestuur

Vrijwilligers

ud

In frequentie wat nodig is het
gehele jaar

Coördinator
Klusteam

Vrijwilligers

en social

Gehele jaar

Bestuur

Vrijwilliger

Gehele jaar

Vrijwilligers en
bestuur

Vrijwilligers en
bestuur

ngen,
soverleg
sng

Om de vrijwilligers in
zonnetje te zetten.
Onderhoud en contro
toestellen en beplant
grasmaaien, snoeien
verwijderen, vegen e
Elk jaar komt De Twe
voor advies en om te
onderhoud zo nodig.
Bij grote snoeiklusse
uit de buurt vragen.
Tijdens NL Doet doen
de opening veel kluss
onze vrijwilligers en i
zich opgeeft via de w
Vrijwilliger houd de w
to-date
Vrijwilliger plaatst
Facebookberichten.
Min. 6x bestuursverg
2x vrijwilligersoverleg
eind speelseizoen
Bestuursvergadering
openbaar voor vrijwil

ltuin draait geheel op vrijwilligers. Ons streven om een groot draagvlak aan vrijwilligers te organis
aarbij mogen alle vrijwilligers hun positieve input en ideeën inbrengen wat betreft activiteiten voor
e passen in een natuurspeeltuin. Wij staan voor veel dingen open zolang het past bij onze visie v
peeltuin.

