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Voorwoord van de voorzitter
2020 was een meer dan enerverend jaar door het coronavirus. Met het bestuur en de vrijwilligers
hebben wij er samen voor gezorgd dat de natuurspeeltuin veilig open kon vanaf de zomervakantie.
Het seizoen heeft naast de reguliere openingstijden weinig leuke extra’s geboden. Wel hebben wij
gelukkig met 50% korting nog abonnementen kunnen verkopen. En zijn wij open gegaan voor
Burendag. Gelukkig zijn er een aantal verjaardagen gevierd waardoor wij een boost hadden in onze
inkomsten uit de kantine.
Dit alles is gecanceld: openingsfeest, een paaseierenfeest, buurtgezinnen-evenement voor de vraagen steungezinnen, de Vissenloop, kinderfeestjes, schoolreisjes, verhuur voor verjaardagen,
crea-middagen, NLdoet-dag.
Begin van het jaar zijn er nog nieuwe speeltoestellen geplaatst. Ter aanvulling is er een wipstam,
wipwap en dubbele peuter- baby schommel geplaatst. Ook is de gehele buitenkant van de kantine
vernieuwd met houten rabatdelen. Onze vrijwilligers waren ons trouw dit jaar. Een klein verloop
door verhuizing en nieuw werk of angst voor corona. Maar samen hebben ze ervoor gezorgd dat de
natuurspeeltuin 6 dagen per week open was. Dit door kortere openingstijden maar daardoor
meerdere dagen open te kunnen. Wij zijn als bestuur dan ook erg blij met onze vrijwilligers.
Wij hebben meerdere sponsoren en fondsen gehad die ons een steuntje in de rug boden.
T-Hagenbouw, Bosma en Bronkhorst, Rabobank, Bonlite, Lidl, Oranje Fonds en de Gemeente Velsen
zijn wij daar dankbaar voor.
In maart hebben wij 500 flyers uitgedeeld in de wijk om vrijwilligers te werven voor het nieuwe
seizoen. Helaas is dit door het coronavirus niet goed van de grond gekomen. Wat begrijpelijk is. Wij
hopen in 2021 nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden.
Het bestuur heeft nog steeds een niet vaste basis. Dit was lastig aan te vullen i.v.m. niet kunnen
vergaderen. Dit jaar willen wij dit wel aanvullen.
Ik hoop dat wij in 2021 een mooi speelseizoen mogen hebben. Waarbij bestuur, vrijwilligers en
bezoekers van deze speel- en ontmoetingsplek kunnen genieten.
Speelse groet,
Mariëlle van Zijl-Zaagsma
Voorzitter
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!
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1.

Verslag van het bestuur

1.2

Activiteiten

Activiteitenplan 2020
Samen Spelen
Er zijn ruim 2000 bezoekers geweest. Als wij de Vissenloop met 2100 wandelaars erbij optellen en de
partijtjes/schoolreisjes (400) komen wij op ruim 6000 bezoekers. Wij hebben te allen tijde een
4-ogenbeleid kunnen realiseren. Wij zijn door te warm of te nat weer meerdere dagen dicht geweest.
Crea-doemiddagen
n.v.t.
Openingsfeest, open dag en paaseierenfeest
n.v.t.
Verjaardagspartijtjes
n.v.t.
Schoolreisjes
n.v.t.
Verkoop drinken, eten uit kantine
Wij hebben gebruik gemaakt van een menukaart met drinken, eten en ijs. Wij hebben dit jaar geen
contant geld aangenomen. Alles ging via pin.
Huiskamerproject en ontmoetingsfunctie zelfstandig wonende cliënten van Philadelphia
Helaas heeft deze samenwerking nog geen vorm kunnen krijgen.
Verhuur kantine
n.v.t.
Entree en abonnementen
Aantal abonnementen verkocht 58
Losse entree per kind € 1,00
Losse entree volwassene € 1,00
Jaarabonnement (2 kinderen en 2 volwassenen) € 30,00 dit jaar 50% korting
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2.

Toekomst

Speelseizoen 2021 hopen we het gehele seizoen open te kunnen zijn.
We hopen voldoende vrijwilligers aan ons te kunnen binden, zodat de speeltuin 6 dagen in de week
open kan, we regelmatig verjaardagsfeestjes vieren.
De toiletgroep en dak is aan renovatie toe, als de middelen het toelaten willen we dit aanpakken.
Daarbij zijn er ideeën voor drie zonnepanelen. Zodat wij lagere energielasten krijgen.

2.1

Activiteiten

Voor de activiteiten, verwijzen we naar ons activiteitenplan van 2020.
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3.

Organisatie

Wij zijn Stichting Speeltuin Zeewijk. Een stichting die al 28 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 zins des
woords.
Sinds 21 juli 2018 zorgt de stichting voor de gerealiseerde natuurspeeltuin ‘Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk!’
Doelstelling
Stichting Speeltuin Zeewijk is al meer dan 25 jaar een begrip in IJmuiden en met de realisatie van de
nieuwe natuurspeeltuin is Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! een uniek soort speelplek in de gemeente
Velsen.
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 wat de fysieke ontwikkeling zal stimuleren, de creativiteit
prikkelen, de fantasie versterken en 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.
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. We hebben de ANBI-status.
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 realiseren
● De speeltuin openhouden
● Vrijwilligers faciliteren
● Inkomsten consolideren en waar mogelijk uitbreiden
● Uitgaven waar mogelijk beperken
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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.
KVK: 41225873 RSIN: 800742382 ANBI status
Dennekoplaan 96
1944 VC IJmuiden
info@speeltuinzeewijknatuurlijk.nl
www.speeltuinzeewijknatuurlijk.nl

3.1

Bestuur

Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

mevr. Mariëlle van Zijl
mevr. Desiree van der Berg (gestopt wegens verhuizing, vacature open)
vacature open
mevr. Jacoba Peeters

In 2021 willen wij een voltallig bestuur bestaande uit 3 of 5 bestuursleden. Zodra er meer mag qua
maatregelen gaan wij actief naar op zoek.
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4.

Jaarrekening

Jaarrekening kan op aanvraag worden bekeken bij het bestuur.
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Ondertekenen bestuursleden

Naam: M. Van Zijl-Zaagsma

Naam: J. Peeters

Functie: Voorzitter

Functie: Algemeen bestuurslid

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

De jaarrekening dient door a
 lle bestuursleden ondertekend te worden en moet binnen zes maanden
na het boekjaar gepubliceerd worden.

