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1.	Inleiding	
 
Wij zijn Stichting Speeltuin Zeewijk. Een stichting die al meer dan 25 jaar zorgt voor 
de speeltuin in Zeewijk en de sociale betrokkenheid in de buurt. Stichting Speeltuin 
Zeewijk is op 13 mei 1992 opgericht om zoals in de statuten beschreven: het 
verkrijgen, beheren, exploiteren en houden van een of meer speeltuinen en/of 
andere dergelijke speelgelegenheden, 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.  
 
In dit beleidsplan wordt de missie en visie beschreven en de doelen voor de 
komende jaren. Ook beschrijven we de huidige situatie en geven we een beschrijving 
van onze plannen en acties. Ons businessplan en activiteitenplan geeft van deze 
onderwerpen een uitgebreide beschrijving.   
 
Tot slot zullen de evaluatie afspraken en de conclusie worden genoemd.  
 

2.	Strategie	

2a	Statutaire	doelstelling	

 
Stichting Speeltuin Zeewijk is al 25 jaar een begrip in IJmuiden en met de realisatie 
van de nieuwe natuurspeeltuin zal Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! een uniek soort 
speelplek in de gemeente Velsen zijn. 
 
Waar kinderen… 
……… in een veilige, natuurlijke omgeving onbeperkt buiten kunnen  
   spelen. 
……… met een beperking kunnen deelnemen aan het spel. 
……… spelenderwijs hun grenzen leren ontdekken en verleggen. 
……… (samen) spelen in een natuurspeeltuin zal de fysieke  

ontwikkeling stimuleren, de creativiteit prikkelen, de fantasie  
versterken en de sociale vaardigheden vergroten. 

……… bewust worden gemaakt van omgeving, natuur en milieu. 
……… samen met hun (groot)ouders genieten van het buiten zijn. 
 
Tevens willen wij de volwassenen uit de buurt voor zover dit mogelijk is, als 
vrijwilligers/vrienden van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!, creatief en recreatief 
werkzaam laten zijn omdat ze de natuurspeeltuin en de kinderen die hier spelen een 
warm hart toedragen. 
 
Door een breed assortiment aan activiteiten willen wij de beschreven doelstelling 
bereiken. 
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2b	Missie	

 
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! Is in juli 2018 geopend. Veel van wat we gepland 
hebben is gerealiseerd. Maar een deel zal de komende jaren worden uitgevoerd. 
Voor seizoen 2020 hebben we de volgende werkzaamheden in gedachten: 
onderhoud van de speeltoestellen,  
onderhoud van de beplanting,  
aanpassingen aan de glijbaan zodat peuters er ook gebruik van kunnen maken,  
voor de peuters een peuterschommel realiseren,  
de kantine heeft onderhoud nodig o.a. het dakleer is op en aan de rechterkant van de 
kantine is de houten bekleding verrot. 
 
Ook willen we voor of tijdens het speelseizoen de schelpenpaden aanpassen. Bij 
storm stuift het duinzand over het pad. Hierdoor is het pad heel snel op bepaalde 
plekken niet meer zichtbaar en niet verhard. Daarbij groeit er heel veel onkruid op het 
pad wat voor heel veel werk zorgt bij de vrijwilligers.  
 

2c	Profiel	

 
- Stichting Speeltuin Zeewijk is opgericht op 13 mei 1992. 
- Speeltuin Zeewijk is 1 seizoen (april – oktober 2017) niet open geweest 

i.v.m. te veel overjarige speeltoestellen. Daardoor kon de veiligheid niet 
gewaarborgd worden. 

- Op dit moment zijn er 23 vrijwilligers op frequente basis actief bezig met de 
natuurspeeltuin. 

- Voor het nieuwe seizoen blijven wij op zoek naar vrijwilligers omdat de 
vrijwilligers op verschillende frequenties actief zijn. 

- De bestuursleden komen minimaal 6 keer per jaar samen.  
- 2 keer per jaar is er een vrijwilligersoverleg. Dit is bij de start en het einde 

van het speelseizoen.  
- Wij willen bij de start en het einde van het speelseizoen de vrijwilligers 

uitnodigen voor een vrijwilligersvergadering. Zodat wij hun ideeën en 
opmerkingen mee kunnen nemen voor het beleid dat speelseizoen. 

- Op onze website www.speeltuinzeewijknatuurlijk.nl staat alle informatie 
over de speeltuin. Via nieuwsberichten plaatsen wij alle nieuwtjes over de 
natuurspeeltuin. 

- Ook brengen wij de nieuwtjes onder de aandacht via onze 
Facebookpagina. Hier geven wij ook aan als de speeltuin gesloten is bij 
slecht weer (te warm, te nat, storm), geen vrijwilligers enz. 

- Ons doel is om nu voldoende vrijwilligers te hebben zodat wij alle dagen 
open kunnen.  

- De kantine en speeltuin worden tijdens openingstijd door 2 vrijwilligers 
gedraaid. 

- Daarnaast zullen wij naast de mogelijkheid om te spelen in de 
natuurspeeltuin ook leuke activiteiten organiseren, van openingsfeest, 
paaseierenfeest en Vissenloop tot maandelijks een inloop-knutselmiddag.  
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- Ook is er de mogelijkheid om de speeltuin voor een partijtje of schoolreisje 
te boeken.  

- De kantine zal ook te huur zijn voor diverse gelegenheden tijdens het 
speelseizoen. De laatste 3 punten kunnen alleen bij beschikbaarheid van 
vrijwilligers. 

 
 

2d	Afwezigheid	van	winstoogmerk	

 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst. Dit blijkt uit 
het feit dat Stichting Speeltuin Zeewijk de met de activiteiten behaalde opbrengsten 
ten goede laat komen aan haar doelstelling.  
 
2e	Bestemming	Liquidatiesaldo	

 
Bij opheffing van Speeltuin Zeewijk vervalt het overblijvende positieve saldo aan de 
speeltuinen in Velsen die ook geen winstoogmerk hebben. Dit kunnen Speeltuin De 
Veilige Haven en/of Speeltuin Santpoort zijn. 
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3.	Beleid	

3a	Te	verwachten	werkzaamheden	

 
- Het onderhouden van de speeltoestellen en beplanting. 
- Het samen komen tijdens bestuursvergaderingen, vrijwilligersoverleg en 

vrijwilligersvergadering aansluitend aan de bestuursvergadering. 
- Meer vrijwilligers werven om ons draagvlak te vergroten. 
- Sparen voor nieuwe speelelementen in de speeltuin. 
- Tijdens het speelseizoen zullen wij ons activiteitenplan (dat online staat op 

onze website) aanhouden. 
- Het bestuur moet ook in rustiger vaarwater komen na de hectische eerste 

twee seizoenen. Van 3 wekelijks samenkomen willen wij naar 6 keer per 
jaar samenkomen.  

3b	Werving	van	gelden,	fondsen	en	sponsors	

 
De realisatie en het fondsenwerven is voorlopig klaar. Er is naast de omzet kantine 
en entreegeld toch geld nodig van fondsen i.v.m. de hoge prijzen van openbare 
speeltoestellen. Het fondsenwerven pakken wij op als wij zelf de kosten niet kunnen 
dragen. 
 
 

3c	Beheer	van	het	vermogen	

 
Stichting Speeltuin Zeewijk houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is 
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de 
doelstelling van de stichting. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur in het 
algemeen en de penningmeester in het bijzonder. Elk jaar dient hierover bij de 
gemeente Velsen een verantwoording te worden afgelegd in verband met de 
jaarlijkse subsidieaanvraag.  De gemeente Velsen geeft de jaarlijkse 
participatiebijdrage. 
 
Voor het komende jaar heeft het bestuur binnen het vermogensbeheer een aantal 
doelstellingen geformuleerd: 
 

● Natuurspeeltuin onderhouden maar ook sparen voor nieuwe speelelementen 
● De speeltuin openhouden 
● Vrijwilligers faciliteren 
● Inkomsten consolideren en waar mogelijk uitbreiden 
● Uitgaven waar mogelijk beperken 
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3d	Besteding	van	het	vermogen	
 
Elk jaar stelt de penningmeester na overleg met het bestuur een begroting voor het 
volgende jaar vast. Naast de inkomsten van Stichting Speeltuin Zeewijk zijn er 
regelmatig terugkerende uitgaven. Voorbeelden zijn het onderhoud van de 
speeltoestellen en de kantine van de speeltuin. Verder dient rekening te worden 
gehouden met veiligheidsinspecties, materialen, afvalverwerking, g/w/l, 
bestuurskosten enzovoort. Daarnaast wordt geld uitgegeven aan kantoorkosten c.q. 
de administratie. Daarbij kan worden gedacht aan een computer, software, 
domeinnaam, hosting van de website en alle andere kosten die in het algemeen met 
de administratie zijn gemoeid. 
Een deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor het op termijn vernieuwen of 
vervangen van speeltoestellen. De speeltuin streeft naar een sluitende exploitatie. 
Voor de continuïteit is een redelijke reserve nodig. 
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4.	Beheer	

4a	Vermogen	
	
Beschikken over het vermogen van de instelling  
Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de 
stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van 
de instelling als ware het eigen vermogen.  
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5.	Bestuur	
 
Het bestuur van de "Stichting Speeltuin Zeewijk" bestaat uit: 
 

● Mariëlle van Zijl-Zaagsma:  Voorzitter 
 

● Desiree van der Berg:   Penningmeester (nog inschrijven*) 
 

● Vacature:     Secretaris 
 

● Jacoba Peeters:    Lid 
 

● Marcel Peeters:    Lid (nog inschrijven*) 
 
*Inschrijven Desiree van den Berg en Marcel Peeters zal voor start nieuwe seizoen 
bij de kvk en Rabobank up-to-date zijn. Ook streven wij ernaar de functie van 
secretaris voor het nieuwe seizoen in te vullen. 
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6.	Evaluatie,	afspraken	en	conclusies	
 
Stichting Speeltuin Zeewijk zal zes maanden na elk boekingsjaar en 1 maand voor 
elk nieuw boekingsjaar evalueren over bovengenoemde specifieke doelen. Zij zal 
deze evaluatiemomenten beschrijven in een rapportage en verwerken in het 
jaarverslag. De Stichting zal een behoorlijke administratie voeren en jaarlijks een 
staat maken van de baten en lasten. Op deze manier hoopt de Stichting het 
promoten, ontwikkelen en beheren van de natuurspeeltuin verder te realiseren. 
 


