
 

 Speeltuinvereniging Weerestein 
 Michiel de Ruijterstraat 95 

2182XM HILLEGOM   
 banknr: NL96RABO0 328129151 

Web: http://speeltuinweerestein.nl           Email: info@speeltuinweerestein.nl  

Aanmeldformulier (vanaf 20……) jaartal invullen 
Het lidmaatschap bedraagt *€ 25,- per gezin (prijspijl 2012) ongeacht het aantal kinderen en wordt tot 
wederopzegging jaarlijks verlengd.  De contributie wordt door de algemene ledenvergadering jaarlijks 
vastgesteld en op de internetsite gepubliceerd.                           
* betaling kan uitsluitend via een incassomachtiging, of eenmaal per jaar tijdens de seizoensopening contant. 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk te geschieden.         
 
Naam  

Adres  

Postcode Woonplaats  

Telefoon  

Email  JA 
aankr
uisen 

Ik wil de e-mail 
mieuwssbrieven 
ontvangen 

Naam (klein-)kind(eren) (t/m 12 jaar) 
Voornaam Geboortedatum Jongen /Meisje 
   
   
   
   
 

De speeltuin kan alleen open als er voldoende toezicht is,  wil je ook af-en-toe toezicht houden zodat je 
kind(eren) ook daadwerkelijk terecht kunnen? Het rooster wordt uiteraard in goed overleg opgesteld. 
* Bij 1x per week of 2 weken krijg je een eigen sleutel. 

Ik kan  1x per week * 1x per 2 weken * vaker *  
Op de dagen: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
Opmerkingen:  
 

De speeltuin heeft ook uw hulp bij activiteiten en onderhoud nodig. Wilt u ook meehelpen de speeltuin 
draaiend te houden? Met uw akkoord nemen wij dan contact met u op om af te stemmen wat de mogelijkheden 
zijn. Het is leuk, en u bent bijzonder welkom! Voor meer informatie: Z.O.Z. 
Ja, ik wil best helpen bij het Onderhoud Activiteiten Schoonmaak 
Opmerkingen:  
 

Ook als u geen lid wilt worden of actief mee wilt helpen maar de speeltuin wel een warm hart toedraagt kunt u  
ons steunen als sponsor: 
Ik sponsor de speeltuin met een bedrag van €                per  jaar      halfjaar 
 
Contributie 
 

Ik machtig de speeltuin jaarlijks het contributiebedrag 
af te schrijven van  mijn banknummer 

Handtekening: 

 Banknummer: 

 
 
 

Verleng mijn lidmaatschap niet automatisch voor een jaar per 1 januari. 





Vrijwilligerswerk in de speeltuin 
Wat is er allemaal te doen? 
Om de speeltuin draaiend te kunnen houden moeten er verschillende taken en functies worden verdeeld. 
Want de speeltuin is mooi en leuk, maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We moeten er wel wat voor 
doen en vele handen maken lichter werk. Zonder uw hulp kan de speeltuin niet voortbestaan. 
 
Toezicthouder 
De toezichthouder is bij de speeltuin de belangrijkste functie die vervuld moet worden. Immers, zonder 
toezicht kan de speeltuin niet open. En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen natuurlijk. Als uw 
kinderen komen spelen, als u vrij bent, gepensioneerd, of wat dan ook… u bent welkom! U kunt mondeling 
of via het aanmeldformulier opgeven hoe vaak, en op welke dagen u beschikbaar bent.   
Als er voldoende mensen beschikbaar zijn en als u dit prettig vindt kunnen we proberen steeds met 2 
mensen op te passen. Dit voor de gezelligheid en om bij verhindering van 1 van beiden toch open te 
kunnen. 
Wat wordt er van de toezichthouder verwacht?  

• De toezichthouder past op de speeltuin zelf en is dus geen ‘kinderjuf’! De ouders zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun kinderen. 

• Volgens het rooster doet de toezichthouder de speeltuin open. Bij verhindering regelt deze zelf 
een vervang(st)er van de (reserve)lijst. 

• De toezichthouder zorgt voor de verkoop van koffie of thee, limonade en snoep. 
• De toezichthouder zet de skelters,  emmers en scheppen buiten, opent de zandbak en zorgt dat 

bij het sluiten alles weer op z’n plaats staat.  
• Bij het afsluiten het sanitair en verlichting controleren en schoon achterlaten. 
• De toezichthouder vult tot slot het logboekje in, en meldt daarin het aantal bezoekers, 

eventuele defecten en opmerkingen. 
• Hierna worden de skelterschuur en de speeltuin afgesloten. 

 
Activiteitenhulp 
Enkele keren per jaar worden er speciale activiteiten georganiseerd, hiervoor moeten dan soms folders 
of formulieren worden rondgebracht, de zaal moet worden aangekleed, koffie gezet, na afloop moet er 
worden opgeruimd… er is dan van alles te doen. De bestuursleden kunnen dit niet allemaal alleen aan en 
er zijn daarvoor dus extra mensen nodig.  Zonder hen kunnen er geen bijzondere evenementen worden 
gehouden. 
 
Onderhoud 
Zonder onderhoud zijn de speeltuin en het gebouw geen lang leven beschoren. Er moet regelmatig iets 
gerepareerd of geschilderd worden, een speeltoestel, een skelter, het hekwerk... noem maar op. Ook het 
preventief onderhoud is van groot belang.  
Aan het begin en einde van het seizoen worden de speeltoestellen gereedgemaakt of opgestald.  
Handige klussers zijn zeer nodig, maar ook gemotiveerde mensen zonder veel ervaring zijn erg welkom. 
Er is voor iedereen wel een leuke en passende klus aan te pakken!  
 
 


