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Penningmeester; K. Dobber  06 28234679 
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Voorwoord 
 
Het jaar 2022 is weer voorbij, allereerst wil ik onze leden een voorspoedig en 
een gezond 2023 wensen en dat dit jaar net zo goed gaat voor de speeltuin 
als 2022. 
Het Sinterklaasfeest voor de kinderen was een succes, mede dankzij de 
voorstelling van Ab Appelsap en Essie, alle kinderen (80) hebben van 
Sinterklaas en zijn helpers een cadeautje gehad en iedereen ging tevreden 
naar huis, ook de ouders vonden het geweldig. 

De kerstbingo, het mocht na twee jaar weer, is goed geslaagd. De zaal was 
niet hellemaal vol maar dat mocht de pret niet drukken. 

Wij danken onze vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat de speeltuin de 
gehele zomer open was, daar waar het weer het toeliet, soms regen en soms 
te heet. 
De kantinedames die op de zaterdagen en zondagen de kinderfeestjes achter 
de bar stonden en dan ook meteen de speeltuindienst deden. 

Mochten er leden zijn die op 11 maart niets te doen hebben en toch even de 
handen uit de mouwen willen steken, kom naar de speeltuin en help ons met 
NL doet, zie elders in het blad. 

Wij danken ook Jumbo plemp voor het mooie sponsorbedrag dat wij 
mochten ontvangen dankzij de mensen die hun vouchers voor de speeltuin 
doneerden.Dit komt goed van pas voor de kabelbaan.  

Wat betreft de nieuwe kabelbaan zijn wij bezig met het bij elkaar krijgen van 
het bedrag dat nodig is voor de aanschaf. 

Ook in dit blad weer de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
Het bestuur. 
  



Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Speeltuinvereniging Jonge Kracht. 
Woensdag 26 april 2023 vanaf 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.  
 
Bij deze nodigen wij leden en donateurs uit voor de vergadering. 
Leden hebben stemrecht, donateurs niet.  
 
Agendapunten.  
1  Opening voorzitter  
2  Bestuursmededelingen, ingekomen stukken.  
3  Notulen ALV 2022  
4  Jaarverslag Secretaris 2022  
5  Verslag kascontrole commissie.  

En gelijktijdig eventuele verkiezing nieuwe leden kascontrole- 
commissie.  

6  Financieel verslag penningmeester 2022  
7  Begroting 2023  
8  Bestuursverkiezingen.  

Artikel 10 – Schema van aftreden  
In de even jaren treden af de voorzitter, de penningmeester en een 

overig bestuurslid; in de oneven jaren treden af de secretaris, de 2e 
voorzitter en 2e penningmeester en indien er sprake is van meer 
overige bestuursleden, de overige bestuursleden.  
Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.  

Secretaris Fons Huijerman treedt af.  

Vacature: secretaris.  
Nola Steinraht en Natasja Petjan zijn verkiesbaar.  

9  Rondvraag. 
10  Sluiting door de voorzitter.  

 
De genoemde stukken van secretaris en penningmeester liggen een 
halfuur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter 
inzage.  
 

Welkom 26 april 2023. namens het bestuur. 
 

 



     

 

Vanaf maandag 10 april gaat de speeltuin weer open. 

De speeltuin kan weer vrijwilligers gebruiken , zodat de speeltuin voor  

de kinderen open kan blijven.  

Wie-o- wie wil er graag een speeltuindienst draaien??? 

De speeltuindiensten zijn van maandag t/m zaterdag  

van 14.00 – 17.00 uur.  

 

Voor info en aanmelden: 

Louck Borman    tel: 06-44488467 

  



 

 

Sponsors gezocht 

Zoals we al eerder hebben aangegeven moet de kabelbaan vervangen 

worden.  

Bovenstaande model is het geworden; omdat de speeltoestellen gekeurd 

en aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, kunnen we die alleen bij 

gecertificeerde bedrijven kopen en daar hangt natuurlijk een behoorlijk 

prijskaartje aan. We zouden heel blij zijn --natuurlijk geheel 

vrijblijvend-- met ieder sponsor bedrag.  

Wilt U de speeltuin ondersteunen met een sponsorbedrag groot of 

klein. 

U kunt het bedrag storten onder vermelding van ”Sponsoring” op de 

bankrekening van SV Jonge Kracht ,  

Rabobank rek.nr     NL61RABO0334459613  

Bedankt 

  



 

 

29 december 2022 jl.  

de feestelijke uitreiking van de prijzen van de voucheractie 

van  JUMBO PLEMP  Landsmeer. 

De speeltuin is er zeer blij mee  met dit prijzenbedrag. 

Dank aan alle voucher donatie 

  



Op zaterdag  11 maart is het weer zover NL doet. 

Hiervoor hebben wij nog vrijwilligers nodig om het een of ander in de 

speeltuin op te knappen, repareren en schoonmaken enz....heeft u zin en 

heeft U tijd over, kom ons helpen om de speeltuin gereed klaar te 

maken voor de kinderen. 

De koffie staat klaar en voor een broodje wordt gezorgd. 

Wij zijn vanaf 10.00 uur tot 16.00 aanwezig. 

 

 

U TOCH OOK !! 

  



 

📣Contributie 2023📣 

Beste leden, 

De speeltuin gaat 10 april weer open en dus willen wij u graag vragen 

de contributie voor het jaar 2023 te voldoen. 

De contributie bedraagt € 15,00 per gezin en kan op de volgende 

manieren voldaan worden: 

1. Overmaken naar NL54RABO0344704394  

    t.n.v. speeltuinvereniging Jong Kracht o.v.v. uw naam en adres 

2. Contant of via pin in de speeltuin.  

Wij noteren dan uw naam en adres. 

  



 
In onze speeltuin hebben wij een aantal regels, zodat iedereen kan 

genieten van een aangenaam bezoek. 

• In de speeltuin houden we rekening met elkaar, schelden, slaan, 

schoppen en pesten doen we niet! 

• Het discrimineren op grond van ras, sekse, geloof of handicap is niet 

toegestaan. Iedereen wordt geacht zich te houden aan de algemeen 

gebruikelijke fatsoens-, gedrags-  en omgangsnormen. 

• Afval gooien we in de afvalbakken. 

• Onze speeltuin en ons clubgebouw zijn geheel rookvrij.  

• Opruimen doen we met elkaar, 10 minuten voor sluitingstijd.  en dan 

gaan we met elkaar opruimen. 

• De speeltuin is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is 

ontstaan, alsmede verlies dan wel diefstal van meegebrachte spullen! 

• Kinderen spelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 

begeleidende volwassene(n).  

•  Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen onder begeleiding van een 

volwassene in de speeltuin.  

•  Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. 

  



 

 

 

Heeft u zin om te  klaverjassen of  jokeren.  

Kom gezellig langs om een kaartje te leggen. 

Wanneer:  donderdag avond van 20.00 uur tot 23.00 uur.  

Waar:  Speeltuin Vereniging Jonge Kracht Fazantenstraat 41. 

 

  



            Maandag 2e paasdag ( 10 april) is er weer  

                 paaseieren zoeken  bij de Speeltuin. 

Schrijf alvast op in uw agenda en schrijf uw kind op tijd in. 

Een gezellige dag  met  en voor ouders, oma´s, opa´s en natuurlijk voor 

de kinderen.  

Ook kinderen van niet-leden zijn welkom. 

Handig als de kinderen een eigen tasje meenemen om de paaseitjes in te 

verzamelen. 

Leeftijden vanaf 2 t/m 8 jaar 

10.30 uur inschrijving kinderen (in de zaal van jonge kracht) 

11.00 uur start met zoeken 

12.00 uur prijsuitreiking 

Als bestuur zijn we blij dat we het paaseieren zoeken weer  voor de 

kinderen kunnen organiseren, maar willen u toch vragen om u aan 

bepaalde punten te houden: 

• ouders, oma´s en opa´s, oudere broer of zus mogen niet op 

het veld tijdens het zoeken.  

• de kinderen vooraan bij het lint  

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

 



 


