
Beleidsplan 2017  
 

Doelstellingen 
Speeltuinverening Zaanenoord heeft conform de statuten de volgende doestellingen:  
1) Het bevorderen van recreatie in allerlei vormen voor kinderen in het algemeen en het opzetten 

en instandhouden van een speeltuin voor kinderen in het bijzonder en voorts al hetgeen met een 
en ander of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.  

2) Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a) Het beheren, in standhouden en exploiteren van een speeltuin met toebehoren;  
b) Alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden;  

3) De vereniging heeft geen winstoogmerk.  

De vereniging dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en doet geen uitkeringen aan 
een oprichter of bestuurder.  

Het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen 
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

Missie 
De speeltuin van Haarlem-Noord waar spelen en ontdekken voorop staan voor nu en in de toekomst. 

Motto 
Spelen is dromen in werkelijkheid (quote: Siem Rijpma) 

Doel 2017 
De  speeltuin wordt vernieuwd in 2017 met als doelstelling om de eerste circulaire en bovenal de 
leukste openbare speeltuin van de omgeving te maken om te bewegen en samen te ontdekken. 
1) Een duurzame speeltuin neerzetten voor de doelgroep van 2 tot en met 14 jaar; 

2) Duidelijke herkenbare speeltuin (eye-catcher); 

3) Toegankelijk voor iedereen; 

4) Ruime openingstijden 

Activiteiten 2017 
De vereniging biedt voor het jaar diverse activiteiten aan: 

- Burendag in september; 
- Diverse activiteiten omtrent de vernieuwing van de speeltuin. 

Voor 2018 en verdere jaren zullen er meer activiteiten worden gehouden, welke ingevuld worden 
naar de behoefte van de buurt. 

Bijdragen 
De vereniging krijgt ieder jaar van de gemeente een subsidiebedrag van € 4.000 voor het beheer van 
de speeltuin. De subsidie wordt voornamelijk gebruikt voor het onderhoud van de speeltoestellen.  

Er wordt gekeken naar andere vormen van financiering om de continuïteit van de speeltuin te 
waarborgen. 



ANBI-status 

De vereniging heeft ten doel gesteld een ANBI-status aan te vragen. Dit is voornamelijk bedoelt om 
het voor donateurs en bedrijven aantrekkelijker te maken donaties te doen, zodat de vereniging 
activiteiten kan blijven organiseren voor de kinderen met een hoge kwaliteit en nieuwe activiteiten 
kan opzetten.  

Financiën 
De financiën van de vereniging wordt beheerd door de penningmeester. Aan het einde van elk 
kalenderjaar wordt een resultatenrekening en balans opgemaakt. Deze worden gecontroleerd door 
de voorzitter en 1 van de  andere bestuursleden van de speeltuin. Na goedkeuring worden de 
financiële gegevens gepubliceerd in het sociaal- en financieel jaarverslag op de website. 

Bestuur 
Bestuur wordt gevormd door: 

- Ewald Vonk: Voorzitter  
- Jeroen Bongers: Secretaris  
- Vincent Das: Penningmeester  
- Bestuursleden: Sabrina Coopman & Lizette van der Kamp 

 


