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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de vereniging BSW. 2012 was een zeer turbulent jaar.
In 2011 waren voor het eerst de deelgemeenten aan zet, vooral de grotere deelgemeenten
hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben de begrotingen die BSW heeft
ingediend volledig gehonoreerd. Een aantal kleinere deelgemeenten had het erg moeilijk met
het bij elkaar krijgen van de benodigde middelen, maar hebben met een uiterste inspanning
het toch voor elkaar gekregen. Een tweetal middelgrote deelgemeenten hebben tekorten op
de ID-regeling niet aangevuld. Hierdoor waren we genoodzaakt in 2012 in deze twee
deelgemeenten ontslag aan te vragen voor onze ID-medewerkers. Een ontslagronde moet
echter over de gehele instelling worden toegepast. Gevolg hiervan was dat als de ene
deelgemeente bezuinigd er een ontslag kan vallen in een andere deelgemeente.
In augustus 2012 waren we genoodzaakt andere zwaardere maatregelen te nemen.
We hebben de situatie van BSW nog eens opnieuw gewogen en kwamen tot de conclusie
dat overleven alleen kon als er stevig werd in gegrepen. Er moest opnieuw worden begroot,
een complex traject met zo'n 80 beschikkingen over 13 deelgemeenten. Daarna kon
worden vastgesteld hoeveel arbeidsplaatsen er moesten worden geschrapt. Alle 65
contracten van de ID-medewerkers dienden te worden beëindigd, daarnaast moesten er nog
10 reguliere krachten worden ontslagen en een gebiedsbegeleider. Uiteraard werd er via
natuurlijk verloop gekeken hoe de krimp kon verlopen met zo min mogelijk gedwongen
ontslagen. Totaal zijn begin oktober 2012 75 ontslagaanvragen ingediend. Voor de Kerst
2012 zijn de 8 vergunningen van de ID-medewerkers van de vereniging BSW door het UWV
verstrekt. De andere vergunningen zijn later gekomen.
Met deze ontslagronde zijn voor het werk voor de spelende kinderen in de stad heel veel
uren weggevallen, namelijk 67 x 1500 uur = 100.500 uur aan beheer en toezicht. Vooral
voor de kinderen uit de gezinnen met de zwakkere portemonnee worden ten gevolge van de
huidige crisis de mogelijkheden om deel te nemen aan sport, cultuur of vakantie beperkt.
Speeltuinen en Duimdroppen zijn relatief goedkope voorzieningen met een groot bereik. We
zullen er dan ook alles aan doen om ook voor de zomer 2013 alle creativiteit in te zetten om
de kinderen in de stad zoveel mogelijk speelplezier te bieden.
In 2012 kwam naar voren dat sommige deelgemeenten de bakens verzetten en niet direct
meer met BSW wilden werken. De speeltuinorganisaties in die deelgemeenten dachten daar
echter anders over. In een drietal deelgemeenten bleek dat zij bij BSW zijn blijven inkopen.
Zij hebben het vertrouwen in de organisatie behouden, zij blijven kritisch en houden ons
scherp wat het resultaat echter alleen maar ten goede komt.
In 2012 hebben we vele organisaties om ons heen gezien die zijn weggevallen. Het werk in
de Stad Rotterdam zal daardoor ingrijpend veranderen. Die verandering zal nog enige tijd
plaatsvinden. Burgerkracht is de nieuwe koers. De bestuurders van deze stad moeten zich
niet vergissen in het idee dat je burgerkracht kan bestellen, zoals je dat bij een professionele
organisatie wel kan doen. Burgerkracht dient te worden gefaciliteerd.
In augustus 2012 is door de directie van BSW een benadering voor de toekomst geschreven
die levensvatbaar is ondanks het wegvallen van haar stedelijke subsidie. Wij gaan er de
komende jaren blijvend aan werken dat de speeltuinen en de Duimdroppen in de stad
uitgroeien tot krachtige en vitale organisaties die het cement in de samenleving vormen en
meer zijn dan een wipkip in de buitenruimte, namelijk een sociaal initiatiefrijke plek in de
buurt.

BSW Rotterdam,
George Broeseliske - directeur.
3

Aangesloten organisaties en Duimdroppen
Begin 2012 waren er 70 organisaties bij ons aangesloten.
‘t Haasje en IHR Snails hebben het lidmaatschap opgezegd. Stichting Wereldtuin
Katendrecht is eind 2011 gestopt. In 2012 zijn de buurtverenigingen V.Z.O.D. en Dropping in
Nood opgeheven. Ook hebben wij gedurende het jaar een aantal Duimdroppen moeten
sluiten.
Deelgemeente Centrum

buurtvereniging de Nieuwe Haven

stichting Singeldingen

speelcentrum Weena

Duimdrop Adrianaplein, in de wijk Oude Westen

Duimdrop het Landje, in de wijk Cool

Duimdrop Stadsdriehoek, in de wijk Stadsdriehoek
Deelgemeente Charlois

buurt- en speeltuinvereniging Bodelo

speeltuinvereniging Charlois

buurtvereniging Heijplaat

speeltuinvereniging Jeugdveld

speeltuinvereniging Millinx

speeltuinvereniging Neeltje Jans

stichting de Nieuwe Nachtegaal

buurt- en speeltuinvereniging Pendrecht 7

wijk- en speeltuinvereniging Tarwewijk

speeltuinvereniging de Waal

speeltuinvereniging Wielewaal

Duimdrop Dokhavenpark, in het Dokhavenpark

Duimdrop de Lus, in de wijk Tarwewijk

Duimdrop het Waaltje, in de wijk Oud Charlois
Deelgemeente Delfshaven

stichting speeltuin Ali Baba

speeltuinvereniging Binnenste Buiten

wijk- en speeltuinvereniging Botu

stichting le Chateau

stichting Confetti

speeltuinvereniging het Westen

stichting speeltuin Wiffel Waffel

stichting speeltuin de Zandtuin

Duimdrop Bospolderplein, in de wijk Bospolder

Duimdrop Driehoekdrop, in de wijk Tussendijken

Duimdrop Staringplein, in de wijk Spangen

Duimdrop Tidemanplein, in de wijk Nieuwe Westen

Sportdrop Branco van Dantzig, in de wijk Middelland

Sportdrop Hogebanweg, in de wijk oud Mathenesse

Sportdrop Schiemond, in de wijk Schiemond

Sportdrop Werkhoefstraat, in de wijk Nieuwe Westen
Deelgemeente Feijenoord

speeltuinvereniging Afrikaanderplein

buurt- en speeltuinvereniging het Brabants Dorp

buurtvereniging D.E.S. ‘76

speeltuinvereniging de Driehoek

stichting speeltuin de Feijenoordse Middenstip

speeltuinvereniging Hillesluis
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speeltuinvereniging Katendrecht
buurt- en speeltuinvereniging de Klimroos
stichting de Laantjes
speeltuinvereniging N.H.V.O.
speelboerderij Odilia
buurtvereniging Tweebosstraat
speeltuinvereniging Vreewijk de Vaan
speeltuinvereniging de Vuurklip
Duimdrop Afrikaanderplein, in de wijk Afrikaanderplein
Duimdrop Groenewegplein, in de wijk Bloemhof
Duimdrop Katendrecht, in de wijk Katendrecht
Duimdrop Noordereiland, in de wijk Noordereiland
Duimdrop de Ploeg, in de wijk Vreewijk
Duimdrop Polderplein, in de wijk Hillesluis
Duimdrop Stichtseplein, in de wijk Hillesluis
Sportdrop FSC, in de wijk Feijenoord

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

buurt- en speeltuinvereniging Honderdentienmorgen

buurt- en speeltuinvereniging Terbregge

speeltuin de Torteltuin (voorheen Melanchton)

stichting Kampwerk Terbregge
Deelgemeente Hoek van Holland

speeltuinvereniging Hoek van Holland
Deelgemeente Hoogvliet

speeltuinvereniging Bonaire

speeltuinvereniging Meeuwenplaat

buurt- en belangenvereniging Middengebied

buurt- en speeltuinvereniging Zalmplaat
Deelgemeente IJsselmonde

buurt- en speeltuinvereniging IJsselmonde

speeltuinvereniging Kreekhuizen

bouwspeeltuin Maeterlinck

stichting speeltuin Pascal

speeltuinvereniging Reijeroord

speeltuinvereniging Smeetsland

buurt- en speeltuinvereniging Stormpolder

speeltuinvereniging Varkenoord
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

speeltuinvereniging Crooswijk

speeltuinvereniging Kralingen

stichting speeltuin Oudedijk

Duimdrop Berkelplein, in de wijk Kralingen West
Deelgemeente Noord

speeltuinvereniging de Hoeve

stichting Kinderparadijs Meidoorn

speeltuinvereniging het Noorden

natuurspeeltuin de Speeldernis

oranjebuurtvereniging Woelwijkstraat e.o.

Duimdrop Ammersooiseplein, in de Agniesebuurt

Duimdrop Johan Idaplein, in de wijk Oude Noorden
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Duimdrop Koningsveldeplein, in de wijk Blijdorp

Deelgemeente Overschie

buurt- en speeltuinvereniging Levenslust

speeltuinvereniging Schiewijk
Deelgemeente Pernis

speeltuinvereniging Pernis

Pernisse Ruitervereniging
Deelgemeente Prins Alexander

buurt- en speeltuinvereniging Kralingseveer

speeltuinvereniging het Lage Land

speeltuinvereniging Ommoord

avonturenspeeltuin Pietje Bell

speeltuin Taka Tukaland

Duimdrop Nieuw Verlaat, in de wijk Zevenkamp
Deelgemeente Rozenburg
Er zijn nog geen contacten gelegd met speeltuin de Kolenkit, de enige speeltuin in de
deelgemeente Rozenburg.

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestond in 2012 uit voorzitter Peter Gouw, secretaris Ron Henneveld
en penningmeester Wim Luijendijk.
Het algemeen bestuur werd gevormd door Frans Barendregt, Nel Koenen, Annie van Lent,
Wil Plomp en Henk Postmus. Het voorzitterschap is een deel van het jaar door de secretaris
overgenomen in verband met ziekte.
Het dagelijks bestuur kwam maandelijks bijeen, het algemeen bestuur om de maand. Tijdens
de vergaderingen was er onder meer aandacht voor het wegvallen van de ID-subsidie,
bezuinigingen en kostendekkende huur.

Personeel
BSW had op 1 januari 2012 52 mensen in dienst (44,45 fte.). In de loop van 2012 deden zich
de volgende personeelmutaties voor:
uit dienst: 26 personen (20,67 fte.)
in dienst: 17 personen (15,5 fte.)
Van het personeelsbestand waren 35 (28,17 fte.) mensen buiten het BSW-kantoor actief bij
een van de aangesloten organisaties of Duimdroppen, en ook op de Brede School. In de
BSW-uitleen waren een wisselend aantal vrijwilligers, een Wajong-medewerker en freelance
medewerkers actief.
Per saldo waren aan het eind van het jaar 43 personen in dienst (totaal 39,28 fte.) Hiervan
waren 10 personen (9,67 fte.) werkzaam via de I/D-regeling. Het ziekteverzuimpercentage
lag in 2012 op 8,54 %. Dit percentage is gedaald ten opzichte van eerdere jaren.
In 2012 is een ondernemingsraad gevormd om de directie te adviseren over de gevolgen van
het stopzetten van de ID subsidie door de gemeente Rotterdam per 1 april 2013.
Vrijwilligersondersteuning
Full engagement - maatschappelijke inspanning
BSW heeft afspraken met Sozawe afdeling Voorwerk voor het plaatsten van vrijwilligers
vanuit de full engagement. BSW is vertegenwoordigd bij Voorwerk met verschillende
vacatures en op de verschillende vrijwilligersvacaturebanken die in de verschillende
deelgemeenten zijn georganiseerd. Ca. 45 medewerkers via dit traject hebben in 2012 hun
plekje gevonden op de verschillende speeltuinen, Duimdroppen en/of afdelingen binnen
BSW.
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Naast deze vorm van ‘nieuw’ vrijwilligerswerk zijn natuurlijk ook nog de vele ‘oude’
vrijwilligers actief, een groep waar BSW zich de afgelopen jaren intensief voor heeft ingezet.
Op veel speeltuinen zijn gebiedsbegeleiders het afgelopen jaar bezig geweest met
ondersteuning van de vrijwilligers in de besturen van de vereniging, het aanbieden van
model-vrijwilligerscontracten en het nadenken over vrijwilligersbeleid op de speeltuin. Ook
zijn diverse cursussen gegeven waar gebruik van is gemaakt, onder andere over de
begeleiding van stagiaires op speelvoorzieningen.

Stagiairs
BSW biedt stagiairs de mogelijkheid om stage te lopen bij speeltuinen en Duimdroppen van
BSW. BSW is erkend als leerbedrijf door de kenniscentra Calibris, Kenwerk en Ecabo. In
2012 hebben meer dan 150 stagiairs daarvan gebruik gemaakt. Als organisatie hebben we
veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van stagiairs op diverse werk/speelplekken en
evenementen van BSW. Door bij BSW stage te lopen kan een stagiair gedurende zijn
stageperiode ervaring opdoen betreffende het organiseren en uitvoeren van activiteiten en
evenementen.
Hij leert omgaan met kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar, jongeren,
medewerkers in de organisatie, vrijwilligers, ouders en buurtbewoners.
Voorafgaand aan de plaatsing van een stagiair wordt er een sollicitatie gesprek gehouden.
Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de kwaliteiten en motivatie van de stagiairs zodat
de stagiairs op een goede manier werkervaring kunnen opdoen die relevant is voor hun
opleiding.
Tijdens de BPV-periode wordt gewerkt aan de door de school en door de BSW verplicht
gestelde competenties.
De onderlinge contacten tussen de scholen en BSW is goed. Er is regelmatig overleg tussen
de stage coördinatoren van de scholen en de stagecoördinator van BSW.
Ook dit jaar hebben de meeste stagiairs zich aangemeld vanuit diverse locaties van het
Albeda college en het Zadkine college. Zoals AKA en MBO stagiairs zorg en welzijn,
stagiairs pedagogische en culturele vorming en stagiairs sport en beweging. Verder hebben
we ook stagiairs van het Grafisch lyceum en stagiairs MBO en HBO communicatie begeleid.
Dit jaar hebben we bij onze grote zomeractiviteiten als het Duimdrop Junglerun evenement,
en bij speciale zomeractiviteiten bij Duimdroppen en speeltuinen veel stagiairs van vooral de
opleiding Sport en Beweging kunnen plaatsen. En ook dit jaar waren er stagiairs van het
voortgezet onderwijs die voor hun maatschappelijke stage een stageplaats hebben
gevonden bij o.a. BSW-jeugdvakantieland 2012 in Ahoy.

Cursuswerk
In het verslagjaar zijn er diverse cursussen gegeven:
Cursus kinderen schminken
Cursus herhaling EHBO voor kinderen
Cursus herhaling BSW
Cursus ballon knopen

5 cursussen
4 cursussen
8 cursussen
4 cursussen

Workshop Natuurbeleving
1 dagdeel
Workshop Stagiaires Begeleiden
1 dagdeel
Cursus Meldcode Kindermishandeling 1 dagdeel

31 deelnemers
25 deelnemers, allen wgi-BSW
73 deelnemers, waarvan 14 wgi-BSW
22 deelnemers
7 deelnemers, allen wgi-BSW
9 deelnemers, allen wgi-BSW
12 deelnemers, allen wgi-BSW

Leider Sportieve Recreatie
In 2012 is in Kralingen een cursus LSR, niveau 2 gestart met 20 deelnemers. Twaalf
deelnemers hebben een proeve van bekwaamheid behaald.
Trainingen Liever Bewegen dan moe
In 2012 heeft BSW 4 trainingen verzorgd. De trainingen zijn vooral populair bij vrouwen.
Trainingen werden gegeven bij: Speeltuin de Klimroos (2 keer), De Heemskerkschool (1
keer) en bij gezondheidscentrum Agens (eveneens 1 keer).
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Beleidsdiscussie BSW – Stadsontwikkeling
Het overleg met Stadsontwikkeling OBR is dit jaar grotendeels stilgevallen.
Stadsontwikkeling heeft in opdracht van het college van B en W de kostendekkende huur in
kaart gebracht. Zij heeft ook de kosten van onderhoud en vervanging van de speeltoestellen
in haar berekening betrokken. Hier is uitgekomen dat de nu bestaande afdrachten van de
deelgemeenten aan de stad (€ 900.000) ingrijpend verhoogd moeten worden (tot 2,4
miljoen). BSW heeft o.a. politiek aangegeven dat een dergelijke verhoging ongewenst is,
omdat deelgemeenten een dergelijke budgetverhoging niet opbrengen en daarmee het
voortbestaan van voorzieningen in gevaar komt. Bovendien is BSW van mening dat het
onderhoud aan speeltoestellen best kan worden meegenomen binnen het bestaande budget.
Dat vraagt dan wel iets van de organisatie van het werk en het vermogen om vanuit
burgerkracht te denken. BSW wil hierin samen met de speeltuinverenigingen
verantwoordelijkheid nemen en met een financiële compensatie van € 300.000,00 ook de
vervanging garanderen.
Stadsontwikkeling heeft vervolgens eind 2012 de speeltuinen drie modellen voorgelegd om
het onderhoud te organiseren. In het ene model is de gemeente op alle vlakken
verantwoordelijk en wordt voornoemde kostendekkende huur doorgerekend. Het tweede
model gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. Het laatste model legt de
verantwoordelijkheid bij de speeltuinorganisatie zelf. De gemeente is niet meer dan een
grondverhuurder.
De meeste speeltuinbesturen en BSW tenderen naar het zelfwerkzaamheidsmodel.
Natuurlijk is voor het succes van dit model enige professionele ondersteuning gewenst. Of
die professionele ondersteuning bij BSW of elders wordt gezocht zal nog moeten blijken.
Evenmin is duidelijk of Stadsontwikkeling (en deelgemeenten) met de geconstateerde
voorkeuren verder gaan. Uiteindelijk zal de discussie over kostendekkende huur uiterlijk 1
januari 2014 tot een beslissing leiden. Wij als BSW zullen komend jaar voor de speeltuinen
een werkzaam model ontwikkelen waarlangs het onderhoud, volgens de normen van
Stadontwikkeling (doelmatig, sober en veilig) en binnen de budgettaire taakstelling
gerealiseerd kan worden.
Logboek en veiligheid
BSW heeft Stadsontwikkeling voorgesteld een sluitend, digitaal logboek te ontwikkelen voor
alle speeltuinen. Dit in het kader van ons totale aanbod onderhoud. Zoals aangegeven is dit
totaalaanbod afgewezen. Voor het logboek wordt de nulmeting die het Keurmerkinstituut
uitvoerde als uitgangspunt genomen.
De schouw
Ook in 2012 werd een schouw gehouden. Helaas had Stadsontwikkeling op het laatste
moment aangegeven dat zij niet meedeed aan de schouw. Stadsontwikkeling gaat OBU
opdracht geven om een afzonderlijk onderzoek in te stellen naar met name de
veiligheidssituatie van speeltoestellen en haar ondergronden. Hierdoor is de opmerking van
de speeltuin ten aanzien van de verhuurderstaken een beetje in de lucht komen hangen.
Nog meer dan voorheen leidde dit ertoe dat de valondergronden onder diverse toestellen
niet aan de eisen voldeden, grondwerk niet verricht werd, bomen niet werden gesnoeid en er
nauwelijks werd geïnvesteerd in groen. Ook de achterstanden aan de speeltoestellen
werden steeds meer zichtbaar. Van het stedelijk onderhoudsbudget van € 900.000, is dit jaar
€ 23.000 beschikbaar gesteld voor speeltoestellen. BSW heeft na uitlevering – indien
gewenst - geholpen bij de verwerking van het materiaal en de onderdelen. Er zijn
verschillende reparaties aan speeltoestellen uitgevoerd of in planning genomen. Maar
vanzelfsprekend was deze financiële bijdrage bij lange na niet voldoende om alle problemen
op te lossen.
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Projecten: herinrichtingen en renovaties
Projecten - algemeen

Arbo
Voor de meeste van de aangesloten organisaties is eerder een risico-inventarisatie en
evaluatie gemaakt en ter beschikking gesteld. De gesignaleerde knelpunten zijn op dit
moment voor het grootste gedeelte verholpen. Bij het adviseren en/of verhelpen van de
knelpunten is in veel gevallen voor ondersteuning een beroep gedaan op BSW.
Dit jaar is doorgegaan met het schouwen van de clubgebouwen om hier vervolgens
onderhoudsplanningen voor op te stellen. Wanneer onveilige of zorgwekkende situaties
worden geconstateerd zal hieraan in overleg met de betrokken speeltuinorganisatie prioriteit
aan worden gegeven.

Fondswerving
Voor bouwprojecten, herinrichting van speeltuinen, aanschaf van inventaris, aanschaf van
uitleenmateriaal, Duimdrop en specifieke projecten zijn in 2012 diverse fondsen en
woningbouwverenigingen aangeschreven. Er zijn meerdere toezeggingen gedaan en een
aantal aanvragen zijn nog in behandeling.
De hieronder vermelde fondsen willen wij dan ook, namens al de betrokken
speeltuinorganisaties, hartelijk bedanken voor hun bijdragen:






















Burger Weeshuis van Delfshaven
COM Wonen
Fonds DBL
Fundatie van den Santheuvel Sobben
G.P. Verhagen Fonds
Janivo
Luden van Stoutenburg
Mundo Crastino Melori
Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Olga Heldring Fonds
Richard Krajicek Foundation
Sint Laurens-fonds
Solidarodam
Stichting Aelwijn Florisz
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Elisa Mathilde Fonds
Stichting Job Dura Fonds
Van der Mandele Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
VSB Fonds Rotterdam
Woonbron
Vestia

Voor het eerst sinds 10 jaar drogen de projectmiddelen voor de herinrichting van speeltuinen
op. De motor van de stad is eind 2012 zichtbaar tot stilstand gekomen. De fysieke toestand
van onze speeltuinen draait tot op heden voornamelijk op incidenteel geld. Geld voor de
Maasboulevard, Zuiderparkgelden, 100-dagenplan, Groene Duimen, Vogelaargelden,
Dakpark en de verbreding van de A15; al deze initiatieven hebben ons allemaal verder
geholpen om de speeltuinen op orde te brengen.
Omdat we voor de komende jaren geen verbetering zien, wordt de vraag naar middelen voor
onderhoud van speeltoestellen ook steeds urgenter. Desalniettemin werden er in 2012 nog
vier speeltuinen nieuw opgeleverd.
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Organisaties per deelgemeente
Deelgemeente Centrum
In dit gebied is sinds 2012 alleen nog Speelcentrum Weena betrokken bij BSW.
De opdracht voor speeltuinwerk is onderdeel geworden van een aanbesteding. Daardoor is
een nieuwe opdrachtnemer in beeld voor Speelcentrum Weena. Dit heeft bij alle betrokkenen
een periode van grote onzekerheid teweeg gebracht. Vooraf was duidelijk dat de
personeelskosten naar een lager niveau gebracht zouden worden en dat heeft ertoe geleid
dat een aantal personeelsleden ontslag heeft gekregen. Ondanks deze tegenvaller is en blijft
Weena een optimale voorziening voor kinderen.
De deelgemeente heeft de samenwerking met de Duimdroppen in Cool (’t Landje),
Stadscentrum (Stadsdriehoek) en Oude Westen (Adrianaplein) beëindigd. De
Duimdropcontainer aan het Adrianaplein wordt nu bemand door bewoners.
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Deelgemeente Charlois
Vanaf 1 april 2012 valt het Vrouwenwerk Tarwewijk niet meer onder verantwoordelijkheid
van BSW. Een periode van 3 jaar waarin BSW de werkgeversrol voor het Vrouwenwerk in de
Tarwewijk heeft vervuld, is daarmee afgesloten. Het is het eerste effect geweest van de
nieuwe trend; aanbestedingen moeten de kosten van welzijnswerk omlaag brengen en de
effectiviteit vergroten.
In 2012 is de afbouw van vele voorzieningen in Charlois voortgeschreden. Er zijn minder
gelegenheden voor ontmoeting en activiteiten en dat is merkbaar geweest op de
voorzieningen die nog gespaard bleven, zoals de speeltuinen. Ook de kostenstijgingen in de
kinderopvang zijn voor ouders een reden om naar de speeltuin te gaan om daar met hun
kind een boterham te eten in plaats van naar de BSO of tussen de middag op school.
In Deelgemeente Charlois hebben de tien speeltuinverenigingen een enerverend jaar achter
de rug. Met de wetenschap van de bezuinigingen die nog moeten worden gehaald is een
serie gesprekken met alle speeltuinbesturen gevoerd. Afzonderlijk en met alle speeltuinen
samen en BSW.
In december 2012 is uiteindelijk in de deelraad besloten dat alle speeltuinen in Charlois open
moeten blijven. Hoe dat waar te maken is, moet in 2013 duidelijk worden.
Wijk- en speeltuinvereniging Tarwewijk
Speeltuin Tarwewijk is doorgegaan met activiteiten zoals deze al jaren bekend zijn. Bingo,
avondvierdaagse, paasontbijt, Moederdag, Vaderdag, Koninginnedag, sinterklaas en
Kerstmis zijn vertrouwde activiteiten en worden allemaal door vrijwilligers gedraaid. Toch zijn
er nieuwe dingen bijgekomen: een maandelijkse kookclub en het project Stadstuinieren. Op
de speeltuin zijn minivolkstuintjes aangelegd met regenwateraanvoer en wormentorens.
Een andere bijzondere stap vooruit is de installatie van een nieuwe keuken. In de zomer
heeft een aantal vrijwillige vaklui een zeer professionele keukeninstallatie geïnstalleerd. Het
recept van de beroemde gehaktballetjes is nog steeds hetzelfde.
Speeltuinvereniging Millinx
Na een slepend meningsverschil over de nieuwe gebruikersovereenkomst voor de nieuwe
speeltuin aan het Moerkerkeplein is de verbouwing van het clubgebouw eindelijk voltooid.
Alle leeftijden zijn nu welkom op het Moerkerkeplein, de locatie Rijsoordpad is er niet meer.
De formule voor de oplossing voor het conflict op het Rijsoordpad is dat de speeltuin nooit
zonder compensatie kan worden verplaatst of opgeheven. Altijd zal rekening moeten worden
gehouden met de waarde die de speeltuinvereniging heeft in gebracht in de accommodatie.
Deze formule zal ook precedentwerking hebben voor nieuwe situaties. Speeltuin Millinx
wordt alleen door eigen vrijwilligers opengehouden.
Speeltuinvereniging Charlois
Speeltuin Charlois heeft sinds de herinrichting in 2004 grote meerwaarde in speelkwaliteit.
De ruimte en materialen sluiten prachtig aan op het aangrenzende Zuiderpark.
Een tegenslag was de invoering van het continurooster op de Elisabethschool. Daardoor is
de aanloop en dus ook het aantal leden aanzienlijk teruggelopen. De meeste leden van de
speeltuin zijn lid vanwege de service die geboden wordt om tussen de middag een boterham
te eten en te spelen. Dat spaart tijd en geld voor veel ouders. De speeltuin heeft door een
bijdrage van de deelgemeente het dak kunnen isoleren. Op korte termijn moet dat voordelen
opleveren. Speeltuin Charlois is in de zomertijd zeven dagen per week open geweest.
Buurtvereniging Heijplaat
Deelgemeente Charlois is al geruime tijd met de vereniging in overleg over verplaatsing van
de speeltuin om plaats te maken voor woningbouw. In 2012 kende dit overleg pieken en
dalen. Er is overeenstemming met de deelgemeente over een nieuw concept van een
openbare speeltuin met een accommodatie. De locatie De Kolk moet echter worden
verbouwd en het economisch eigendom van het gebouw moet worden gegarandeerd. Hierop
wil de deelgemeente niet ingaan en de gesprekken zijn in een impasse terechtgekomen.
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De speeltuin is het afgelopen jaar belemmerd door langdurige uitval van de toezichthouder.
Dat leidde tot het besluit om de speeltuin te openen zonder beheer. Pas na schooltijd is er
beheer.
Speeltuinvereniging Jeugdveld
Speeltuin Jeugdveld heeft een bewogen jaar achter de rug. Enerzijds is de speeltuin weer
opgestaan met nieuwe vrijwilligers en veel samenwerking met alle organisaties, maar er is
ook grote tegenslag geweest door financieel wanbeheer door een medewerker.
De speeltuin is ook geremd geweest door langdurige uitval van de toezichthouder van BSW.
Toch is het bestuur van de speeltuin er in geslaagd om zo goed mogelijk voor vervanging te
zorgen. Er zijn ook drukbezochte activiteiten geweest op Koninginnedag, Halloween,
sinterklaas en Kerstmis.
De knutselclub heeft veel aanloop gekend.
Er was ook weer iets te vieren op de speeltuin. Het kunstgrasveldje is onder grote
belangstelling geopend door wethouder Van Huffelen en Kostas Lamprou van Feyenoord.
De speeltuin is een ontmoetingsplaats voor veel initiatieven in Zuidwijk en zo ontstaan er ook
koffieochtenden voor bewoners en een toneelproductie die over de speeltuin zelf gaat.
Buurt- en speeltuinvereniging Bodelo
Bodelo is een speeltuin die aantrekkelijk is voor jonge kinderen. Op mooie dagen is het
terras vol met moeders die naar hun peuters in de zandbak kijken. Daarnaast zijn er
activiteiten voor buurtbewoners, zoals kaarten en sjoelen. Deze activiteiten vormen de kern
van het ledenbestand en de inkomsten. Bodelo is een voorbeeld van een vereniging die niet
elke week in de krant staat maar wel zijn zaakjes op orde heeft. Hoogtepunt was in 2012 de
viering van Koninginnedag. Deze dag sluit aan op een grote braderie nabij de Schere en
levert veel bezoekers op.
Speeltuinvereniging de Waal
Speeltuin de Waal in Oud-Charlois heeft in 2012 hetzelfde beeld laten zien als in de vele
jaren daarvoor. Het is een speeltuin waar schoolklasjes in- en uitlopen en veel kinderen
elkaar ontmoeten na schooltijd. Speeltuin de Waal heeft een actief vrijwilligerskader met
bewoners die ook actief zijn op school en met Opzoomeren. Dankzij activiteiten voor
buurtbewoners en snoepverkoop kan speeltuin de Waal opknapbeurten voor een groot deel
zelf bekostigen. Speeltuin de Waal is begonnen met een grootse renovatie van de
draaimolen, een nostalgisch speeltoestel dat al vele jaren gezichtsbepalend is voor deze
speeltuin.
Buurt- en speeltuinvereniging Pendrecht 7
Pendrecht 7 heeft in 2012 het pad vervolgd om de speeltuin te organiseren met hulp van
mensen die ´verplicht´ vrijwilligerswerk moeten doen vanuit SoZaWe en stagiairs van AKA
niveau 2. De aandacht voor mensen in een traject heeft zich in 2012 al een beetje uitbetaald.
Verschillende kandidaten van SoZaWe hebben zich tot volwaardige beheerders ontwikkeld.
Dat heeft tot gevolg gehad dat zij ook zelfstandig de speeltuin open hebben gehouden.
Speeltuinvereniging Neeltje Jans
Speeltuin Neeltje Jans was al geruime tijd afhankelijk van de medewerkers van BSW voor
het openhouden van de speeltuin. Er zijn geen vrijwilligers beschikbaar die deze taak
structureel kunnen overnemen. In juni moest afscheid worden genomen van een
medewerker van het Robedrijf die 22 jaar op de speeltuin zijn werk met hart en ziel heeft
gedaan. Met de overgebleven medewerker was het niet meer mogelijk om dezelfde
dienstverlening in stand te houden. Speeltuin Neeltje Jans heeft wel samenwerking
aangeknoopt met TOS en het Vrouwencentrum Pendrecht. Door zijn bijzondere locatie
tussen drie scholen in de wijk liggen er kansen genoeg voor verdere samenwerking.
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Speeltuinvereniging de Wielewaal
Speeltuin de Wielewaal ligt in een wijk waarvan de toekomst onduidelijk is. De woningen zijn
vaak klein en niet aantrekkelijk voor nieuwe gezinnen. Eens gaat dat veranderen maar
wanneer? Er ligt een plan van het bestuur om een speeltuin te combineren met een
multifunctionele accommodatie waarin activiteiten kunnen plaatsvinden voor alle leeftijden. In
deze opzet zou een openbare speelplek moeten worden gekoppeld aan een accommodatie
van waaruit geregeld activiteiten of speluitleen mogelijk zijn. De speeltuin heeft in het
afgelopen jaar een bescheiden toename van het aantal vrijwilligers gekend. Maar een paar
vrijwilligers erbij maakt al een wereld van verschil. Dat heeft vooral effect gehad op
activiteiten zoals een groots Halloweenfeest en een natuurijsbaan.

Duimdroppen Charlois
De Duimdroppen in Charlois hebben een vruchtbaar jaar achter de rug. De Lus in de
Tarwewijk, Dokhaven en ’t Waaltje in Oud-Charlois zijn duidelijk in een fase van oogsten
beland. Jaren is gewerkt met ouders en hun kinderen en onze mensen zijn onderdeel van
het leven in de wijk. Daardoor zijn activiteiten succesvoller en hebben steeds meer draagvlak
bij bewoners en kinderen. Duimdroppen zijn ook sterke ontvangers van signalen in de straat,
omdat zij er midden in zitten.
Armoede en discriminatie en racisme en zijn zorgwekkende risicofactoren voor de
leefbaarheid in Charlois en deze signalen missen een platform waarin acties kunnen worden
afgesproken.
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Deelgemeente Delfshaven
In Deelgemeente Delfshaven werd uitvoering gegeven aan het werkplan 2012, waarbij de
nadruk lag op het open houden van de acht speeltuinen en zeven Sport- en Duimdroppen
als onderdeel van Sport & Activity City Delfshaven.
In het kader van het Buitenspeelplan Delfshaven werkten de partners in de buitenruimte,
BSW, SenR en TOS deelgemeentelijk samen om een zo gevarieerd mogelijk aanbod voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 te bieden.
In 2012 waren er zeer beperkte mogelijkheden, waardoor de tijdelijke medewerkers die in
2011 nog werkzaam waren, geen nieuw contract meer konden krijgen. Met de medewerkers
in vaste dienst werd getracht zoveel mogelijk te voldoen aan de doelstelling om de beoogde
openingstijden van speeltuinen, 30 uur per week, te realiseren. Daarnaast waren de zeven
Sport- en Duimdroppen, zoveel mogelijk, zes dagen in de week geopend.
Bij Stichting speeltuin Wiffel Waffel in Schiemond werd na lange tijd een mooi gerenoveerd
speeltuingebouw geopend door de nieuwe portefeuillehouder Sociaal Jan Jaap Kolkman.
Speeltuin Ali Baba mocht een nieuw bestuurslid verwelkomen.
Speeltuin Binnenste Buiten en speeltuin BOTU Rosener Manzstraat hadden nieuwe
bezoekersrecords.
Speeltuin BOTU Zeilmakerstraat
In het voorjaar van 2012 is de projectgroep rond de realisatie van de speeltuin op het
Dakpark bij elkaar geweest. In de planning stond realisatie van de toezichtloge en inrichting
eind 2012 begin 2013. Sindsdien is de overleggroep niet meer bij elkaar gekomen. BSW en
speeltuin hebben in de loop van 2012, gevraagd om opheldering, maar hebben die tot nu toe
niet gekregen. Een en ander stemt ons niet gerust, mede door de onveilige situatie die
opnieuw op speeltuin Zeilmakerstraat is ontstaan.
Sportdrop Schiemond
Vanaf zomer 2012 werd de openstelling en activiteiten gecombineerd met speeltuin Wiffel
Waffel. Hierdoor is deze Duimdrop wel iets minder open geweest, maar werden de
activiteiten zoveel mogelijk op speeltuin Wiffel Waffel uitgevoerd.
Duimdrop Branco van Dantzig
In het afgelopen jaar is deze Duimdrop tot aan de zomer twee dagen in de week open
gehouden door de coördinator van Staringplein en Sportdrop Hogenbanweg. Na de zomer
kon dit nog maar één dag in de week plaatsvinden.
Duimdrop Hogenbanweg
Deze Duimdrop kon door aanvullende financiering van de gemeente Schiedam gelukkig nog
zes dagen geopend blijven. Doordat Schiedam stopt met deze financiering zal deze
Sportdrop in 2013 veel minder geopend kunnen blijven. Daarnaast is dit helaas de
verwachting voor alle speellocaties in Delfshaven door het wegvallen van de IDsubsidieregeling.
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Deelgemeente Feijenoord
Duimdrop Groenewegplein
Het jaar 2012 was door ziekte van de medewerkers een moeilijk jaar voor de Duimdrop
Groenewegplein. Gelukkig hebben wij het bezettingsprobleem snel kunnen oplossen met
behulp van Duimdrop Polderplein.
De reguliere medewerker van de Duimdrop Polderplein is voor 18 uur per week bij Duimdrop
Groenewegplein gaan werken. Tevens hebben we binnen enkele weken drie vrijwilligers
bereid gevonden ons te helpen. Wij verwachten dat meer vrijwilligers zich zullen melden om
de Duimdrop open te houden en/of te assisteren bij de kinderactiviteiten.
Duimdrop Polderplein
Ondanks dat de populaire ID-medewerkster van de Duimdrop vanwege bezuinigingen,
ontslagen zou worden, heeft de Duimdrop een goed jaar achter de rug. Dagelijks zijn er rond
de 100 personen die het plein bezoeken. Wekelijks werden er activiteiten georganiseerd.
Regelmatig vonden er grootschalige activiteiten plaats zoals met Pasen, Sinterklaas, Kerst
en Halloween. Het aantal vrijwilligers is toegenomen.
Speeltuinvereniging Vreewijk De Vaan
2012 was voor de speeltuin De Vaan een vernieuwingsjaar. Het oude bestuur is afgetreden
en de vorming van een nieuw bestuur werd gestart. Het kwartaalblad is weer in ere hersteld
en er is nu een eigen website en een facebookaccount.
Er worden wekelijks kinderactiviteiten georganiseerd en grootschalige activiteiten met
Sinterklaas en Kerst enz. Dit jaar was er ook een kinderkamp.
De seniorenactiviteiten zijn goed bezocht en de contacten met omliggende organisaties zijn
verbeterd. Zoals met ondernemend Vreewijk, de Uil, de woningbouwvereniging Havensteder.
De speeltuin maakt nu deel uit van het platform Vreewijk.
Speeltuinvereniging de Klimroos
Buurt- en speeltuinvereniging De Klimroos heeft haar positie in de wijk verstevigd. De
speeltuin is nu een echte ontmoetingsplek geworden voor jong en oud en het is er drukker
dan ooit.
Naast de wekelijkse kinderactiviteiten werden dit jaar ook activiteiten georganiseerd voor
andere leeftijdscategorieën:
•
Vrouwengym
•
Uitstapjes voor vrouwen
•
Sport en beweging
•
Themabijeenkomsten(voorlichtingen) voor vrouwen zoals “huiselijk geweld”,
“veiligheid thuis in en rondom het huis”, “Gezonde levensstijl”.
•
Wandelgroepen voor senioren
•
Voor alle volwassenen: 2 groepen taallessen
•
Uitstapjes voor senioren
•
Uitstapjes voor kinderen
De speeltuin heeft dit jaar in de avonduren helaas veel last gehad van vandalisme.
Onbekenden hebben sommige speeltoestellen geforceerd en vernield en soms zelfs uit de
grond getrokken.
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Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge
BSV Terbregge heeft een krachtig bestuur met medewerking van diverse vrijwilligers. In
samenwerking met de twee vaste medewerkers worden openingstijden gegarandeerd en
diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Dit voor zowel voor diverse wekelijkse
activiteiten als grotere jaarlijks terugkerende evenementen zoals Koninginnedag. De
deelgemeente heeft aangegeven de subsidie, voor een deel van de kosten, voor de twee
beheerders per 2013 te stoppen. De vereniging wordt in 2013 geheel afhankelijk van de inzet
door vrijwilligers.
Buurt- en Speeltuinvereniging 110-Morgen
BSV 110-Morgen heeft een krachtig bestuur met medewerking van diverse vrijwilligers. In
eigen beheer wordt de speeltuin open gehouden en diverse activiteiten voor jong en oud
georganiseerd. Dit voor zowel diverse wekelijkse activiteiten evenals grotere jaarlijks
terugkerende evenementen zoals Koninginnedag.
Speeltuin De Torteltuin (Melanchton)
Het afgelopen jaar heeft het bestuur, met ondersteuning van BSW en de deelgemeente, de
speeltuin (vereniging) weer behoorlijk in de lift gekregen. De speeltuin wordt volop gebruikt
en er worden meerdere initiatieven ontplooid. Dit betreft zowel fysieke verbeteringen in en
rondom de speeltuin als diverse evenementen en een goedgevuld activiteitenprogramma. De
vrijwilligers en de twee vaste medewerkers hebben de openingstijden dit jaar zoveel mogelijk
gegarandeerd.
Ook hier geldt dat er vanuit de deelgemeente voor 2013 bezuinigd wordt en er alleen nog
subsidie beschikbaar komt voor een beperkt aantal uren beroepsmatige ondersteuning.

Deelgemeente Hoek van Holland
De speeltuin in Hoek van Holland heeft een zeer turbulent jaar achter de rug met veel
onduidelijkheid over haar toekomst mede door het op handen zijnde ontslag van de
beheerder in 2013. Desondanks is de speeltuin in 2012 open geweest en werd goed
bezocht.
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Deelgemeente Hoogvliet
In 2012 heeft het speeltuinwerk in Hoogvliet hoogte- en dieptepunten gekend. Spijtig was
vooral dat Plexat, het jaarlijkse zomervakantieproject van de speeltuinen, van de
deelgemeentelijke begroting is verdwenen. Daar was Hoogvliet uniek in en nu dus niet meer.
In het najaar van 2012 is SV Bonaire, voorheen speeltuin de Wobbel, opgeleverd na een
totale herinrichting. Het terrein is weliswaar kleiner geworden, maar alles is nieuw en veel
spannender dan de oude speeltuin. Vanwege werkzaamheden aan leidingen voor de
industrie is de toegang tot de nieuwe speeltuin nog erg rommelig. Het is eigenlijk een moeras
en dat drukt de aanloop. Maar dat zal binnenkort achter de rug zijn.
Speeltuin Meeuwenplaat
Speeltuin Meeuwenplaat heeft dit jaar een aantal enerverende momenten gekend.
Belangrijk is de komst van een aantal nieuwe vrijwilligers die de dagelijkse opening van de
speeltuin op zich hebben genomen. Samen met de toezichthouder van BSW is de speeltuin
7 dagen open. Nieuw enthousiasme geeft moed voor de toekomst. Doordat de woningen in
de omgeving eindelijk klaar zijn is de toeloop zichtbaar en is het dankbaar werk.
Speeltuin Meeuwenplaat heeft ook de televisie gehaald. Een bewoner heeft de Rijdende
Rechter ingeschakeld om geluidsoverlast van een speeltoestel terug te dringen. De rechter
gaf beide partijen de kans om onderling tot een oplossing te komen en dat is ook gelukt.
In de boekenweek heeft Peter Houtman, bekende Hoogvlieter voorgelezen aan de kinderen.
In december heeft de speeltuin Chan Changoer uitgezwaaid. Vele jaren was hij de
bescheiden toezichthouder van de speeltuin. Hij is naar zijn thuisland Suriname vertrokken.
Speeltuin Zalmplaat
Speeltuin Zalmplaat heeft zijn programma in 2012 kunnen vasthouden geheel en alleen met
vrijwilligers. Dat is prachtig, maar ook kwetsbaar. De speeltuin heeft grote moeite om de
gevraagde openingstijden te garanderen.
Het bestuur van Zalmplaat was altijd op stedelijke vergaderingen aanwezig om het belang
van de speeltuinen in de discussie over de kostendekkende huur te benadrukken. Zij hebben
ook zitting in de werkgroep die zich met de toekomst van BSW gaat bezighouden.
Speeltuin Bonaire
In het kader van aanpassing tracé A15 heeft Rijkswaterstaat in 2011 geld beschikbaar
gesteld voor geluidswerende maatregelen. Speeltuin Bonaire lag in de zone waarin die
geluidsmaatregelen genomen moeten worden en is vanuit die middelen opnieuw ingericht. In
2011 is gewerkt aan planvorming en voorbereiding en in 2012 kreeg BSW de directievoering
over de uitvoering van het project. De speeltuin is in de zomer van 2012 opgeleverd. Doordat
de speeltuin is ingesloten in het grote parkproject en doordat er in dit parkproject ingrijpende
vertraging is opgetreden, heeft de officiële openstelling nog steeds niet plaatsgevonden.
BSW en speeltuin ervaren het als zeer frustrerend dat de resultaten van hun inspanningen
nog niet geleid heeft tot een verbeterde bereikbaarheid van het speelterrein.
De speeltuin is opnieuw ingericht, maar is nog niet goed zichtbaar voor de bewoners omdat
bouwmachines voor de ingang al maanden bezig zijn met het aanleggen van leidingen die
met de industrie rond Hoogvliet te maken hebben. Na een jaar waarin alleen maar rommel
binnen of buiten de speeltuin dominant was, is 2012 geen makkelijk jaar geweest. Weinig
open kunnen zijn en daarna weinig aanloop. Ook financieel heeft dit zijn sporen in de kas
achter gelaten.
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Deelgemeente IJsselmonde
IJsselmonde
Gedurende het jaar 2012 heeft BSW met de voor dat jaar beschikbare subsidies voor de
personele inzet op de acht speellocaties binnen deelgemeente IJsselmonde kunnen
zorgdragen, hoewel de beschikbare subsidies in feite niet volstonden om de personele inzet
ook na 1 april 2012 eenzelfde ‘karakter’ te geven als in 2011.
Om bezuinigingen en bedreigingen het hoofd te bieden zijn de verschillende speeltuinen in
deelgemeente IJsselmonde in 2012 met elkaar in overleg gegaan om samenwerking te
bevorderen.
Speeltuin Reijeroord
Deelgemeente IJsselmonde heeft geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van
speeltuin Reijeroord en de aanleg van een trapveld. Eind 2011 is projectontwikkelaar Arcadis
met de uitvoering van het plan begonnen. Een groot deel van de speeltoestellen is in
hergebruik herplaatst, maar er zijn ook nieuwe speeltoestellen bij gekomen. Door goed en
selectief gebruik van kunstgras is de toegankelijkheid voor invaliden vergroot. Het ontwerp is
fraai. BSW heeft naar tevredenheid de adviseursrol naar de vereniging vervult. De nieuwe
speeltuin werd Koninginnedag 2012 opgeleverd en feestelijk heropend. De sociale renovatie
die op last van de deelgemeente door de NUSO is uitgevoerd, heeft niet tot een breed
ingevuld bestuur geleid. De dagelijkse bestuurlijke taken zijn veelal door de voorzitter van
het bestuur van Reijeroord ter hand genomen en de functie van penningmeester is door
BSW waargenomen.
Speeltuin Kreekhuizen
Bij Speeltuin Kreekhuizen is het door een burgerinitiatief gelukt om een nieuw bestuur te
formeren, een bestuur bestaande uit vijf leden. De overdracht van taken, taken die tijdelijk
door BSW werden waargenomen, heeft dan ook medio 2012 plaatsgevonden.
Speeltuin Pascal
Bij Speeltuin Pascal was er eind 2011 een bestuursprobleem, dit mede vanwege een
interventie van de deelgemeente; dit probleem is in 1e instantie door BSW ondervangen,
doch in de loop van 2012 heeft er (mede via een initiatief van de deelgemeente) zich een
kandidaat-bestuurder aangemeld. Dankzij de inspanningen van deze kandidaat is er ultimo
2012 een nieuw bestuur bij sv Pascal geformeerd, een bestuur wat daarnaast met diverse
‘acties’ tevens voor de nodige burgerkracht heeft gezorgd.
Speeltuin Varkenoord
De situatie bij Speeltuin Varkenoord, alwaar in 2010 een door BSW begeleide
bestuurswisseling had plaatsgevonden, is gedurende 2012 bestendigd.
Bij de overige locaties: Maeterlinck, Smeetsland, Stormpolder en IJsselmonde hebben zich
in 2012 vrijwel geen bijzonderheden voorgedaan.

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
De drie speeltuinen in deze deelgemeente, Crooswijk, Kralingen en Oudedijk hebben in het
verslagjaar geen bijzonderheden gekend.
Duimdrop Berkelplein is afgelopen jaar gesloten.
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Deelgemeente Noord
Natuurspeeltuin de Speeldernis
Doordat Deelgemeente Noord geen aanvullende financiering wilde geven voor twee van de
drie ID-medewerkers raakte de Speeldernis vanaf de zomer twee medewerkers kwijt.
Speeltuin het Noorden
In het afgelopen jaar heeft speeltuin het Noorden haar 75-jarig jubileum mogen vieren. Een
bijzondere gebeurtenis. En nog steeds biedt speeltuin het noorden onderdak aan spelende
kinderen, buurtbewoners en actieve wijkbewoners die hun steentje vrijwillig willen bijdragen.
Iedere woensdag middag wordt er geknutseld op de tuin en de speeltuin is met kunst en
vliegwerk 7 dagen per week geopend.
Duimdroppen Noord
Het personeel van de Duimdroppen in Noord heeft in 2012 onzekere tijden meegemaakt.
Doordat deelgemeente Noord minder budget voor de Duimdropmedewerkers had, was het
niet mogelijk om alle Duimdropmedewerkers te behouden. Zo hing het ontslag van de IDmedewerkers in de lucht en werd er naarstig gezocht naar vrijwilligers die de
Duimdropmedewerkers konden ondersteunen.
Toch zijn de medewerkers samen met de vrijwilligers erin geslaagd om de kinderen van de
Duimdroppen, bijna iedere dag speelgoed uit te lenen en zijn er diverse grote activiteiten
geweest.
Duimdrop Ammersooiseplein
Duimdrop Ammersooiseplein heeft in 2012 weer een belangrijke bijdrage geleverd aan
diverse wijkactiviteiten. Daarnaast zijn er gedurende het jaar ook veel activiteiten ontwikkeld
door de medewerkers. Zo was er een groot Duimdrop Junglespektakel en een barbecue voor
de kinderen, ouders en buurtbewoners. Naast de vaste medewerkers waren er ook
vrijwilligers en stagiairs werkzaam.
Duimdrop Koningsveldeplein
Gedurende het jaar is door de twee Duimdropmedewerkers, vrijwilligers en stagiairs een
afwisselend activiteitenprogramma aangeboden. Zoals bijvoorbeeld: op 5 mei met muziek,
rommelmarkt en een modeshow, voorleesochtenden. Tijdens de Kerstvakantie hebben de
kinderen leuke kerststukjes gemaakt.
Duimdrop Johan Idaplein
Duimdrop Johan Idaplein heeft ook dit jaar weer allerlei activiteiten ontplooid rondom de
Duimdrop. In het voorjaar is het Johan Idaplein weer opnieuw geopend. Het plein is vorig
jaar september op de schop gegaan en na intensieve werkzaamheden is het plein mooier,
functioneler (er is een grote waterberging onder het plein gemaakt om het overtollige water
af te voeren), maar vooral groener. Er is veel gras en er zijn planten en bomen. Er ligt nu een
mooi plein waarop Duimdrop Johan Idaplein een centrale rol zal innemen en de kinderen
heerlijk kunnen spelen.

Deelgemeente Overschie
Overschie heeft twee speeltuinen, Levenslust en Schiewijk. Beide tuinen floreerden goed in
het verslagjaar. Speeltuin Schiewijk is gestopt met de uitgave van haar befaamde
maandblad dat jarenlang een juweeltje was van vormgeving. Het blad wordt nu digitaal aan
de leden verzonden.

Deelgemeente Pernis
De afslag Pernis op de A15 is aangegeven met ‘Pernis-Dorp’ en in een dorp werkt het
allemaal anders. Vrijwilligerswerk is traditioneel cultuurgoed in Pernis en de speeltuin is daar
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een voorbeeld van. Naast de dagelijkse opening van de speeltuin zijn er ook vele andere
activiteiten voor jong en oud. Al enige jaren functioneert een midgetgolfbaan die helemaal
door de vereniging is bijeen gespaard. In 2012 is er opnieuw een wereldprestatie geleverd.
Jarenlang is gespaard voor een kunstijsbaan en deze is op 15 december jl. geopend. Deze
ijsbaan heeft het oppervlak van een trapveld en wordt besproeid met een mengsel van water
en een soort suiker. Daardoor glijdt het beter. Naast de schaatsbaan is een blokhut gebouwd
die vol schaatsen staat om uit te lenen. Vrijwilligers zorgen op woensdag en zondag voor
toezicht en beheer. In 2012 zijn vele gesprekken met de ambtenaren en dagelijks bestuur
gevoerd over de opheffing van de ID-regeling, maar zelfs in Pernis is er geen oplossing voor
het grote gat wat in april 2013 gaat ontstaan.

Deelgemeente Prins Alexander
Speeltuinvereniging Ommoord
Al in 2009 heeft BSW gewaarschuwd voor de onveilige situatie op speeltuin Ommoord.
Begin 2012 is BSW opnieuw benaderd en hebben wij op verzoek van de deelgemeente een
rapportage geschreven voor de fysieke renovatie van speeltuin Ommoord (zowel speeltuin
als gebouw). Omdat de Voedsel- en Waren Autoriteit kort daarna de speeltuin afkeurde,
werd de speeltuin grotendeels ontmanteld. De deelgemeente wilde vervolgens niet alleen
fysiek maar ook sociaal revitaliseren. Het bestuur van de speeltuin moest zowel kwantitatief
als kwalitatief versterkt worden. BSW werd hier in augustus 2012 als leidende kracht
benoemd. In dat kader is er samen met de vereniging en wijkpartners een
bewonersbijeenkomst en een rondrit langs speeltuinen georganiseerd. Groot was de
verontwaardiging bij het speeltuinbestuur en BSW toen nog geen drie maanden na
opdrachtverstrekking en zonder nader overleg de deelgemeente besloot speeltuin Ommoord
openbaar te maken. In de loop van het komende jaar zullen de gevolgen voor
speeltuinvereniging Ommoord duidelijk worden.
Ook kwam het toezicht op speeltuin Ommoord in het gedrang. Vanaf
1 januari 2012 werd de bijdrage voor de inleenvergoeding voor speeltuin Ommoord
beëindigd.
Duimdrop Nieuw Verlaat is in het verslagjaar gesloten.
Speeltuinvereniging Kralingseveer
Zeker de laatste tijd een vereniging die prima in staat is zijn eigen boontjes te doppen. De
zaken zijn goed op orde. De financiële situatie is ook al behoorlijk goed. Er komt een nieuw
clubgebouw en de toestellen mogen er wezen.
Wel kwam het toezicht op speeltuin Kralingseveer in het gedrang. Waar de gemeente met
BSW had afgesproken dat de subsidie voor de ID-ers per 1 april 2013 zou worden beëindigd,
besloot de deelgemeente Prins Alexander al vanaf 1 januari 2012 de bijdrage voor de inleen
te beëindigen.
Vanaf 1 augustus 2012 is geschoven met onze enige toezichthouder in Prins Alexander met
een reguliere baan. Zij moest haar uren verdelen tussen speeltuin Kralingseveer en speeltuin
Ommoord. Feitelijk een onwenselijke en ook een onwerkbare situatie.
Speeltuinvereniging Het Lage Land
Speeltuin Taka Tukaland en Pietje Bell
Deze speeltuinen vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtwerk Alexander.
De deelgemeente Prins Alexander stelt voor hier op korte termijn zelfstandige
speeltuinverenigingen van te maken.
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Duimdrop - algemeen
Het doel van Duimdrop is om de pleinen weer veilig en gezellig te maken, zodat buitenspelen
voor alle kinderen mogelijk is. In 2012 hebben we ten gevolge van bezuinigingen 4
Duimdroppen moeten sluiten. In 2012 waren ruim 8000 kinderen pashouder van Duimdrop
bij 23 Duimdroppen.
Op de Duimdroppen werken regulieren krachten op MBO-niveau. Deze worden ondersteund
door vrijwilligers en stagiairs via de opleidingen Sport en Bewegen, CMV, en AKA’s. De
stagiairs komen van het Albeda College, INHolland en Zadkine.
De vrijwilligers komen op eigen initiatief, uit de buurt van Duimdrop en er zijn vrijwilligers
vanuit full engagementtrajecten actief bij Duimdrop.
Teamdag Duimdrop
Eens per jaar wordt er een grote workshop voor alle Duimdropmedewerkers georganiseerd,
met daaraan vast een sportieve activiteit. Dit jaar is de activiteit gecombineerd met de
overige medewerkers van de speeltuinen op het kantoor van BSW. Het is door de
excessieve regen die dag een binnen activiteit geworden.
Duimdrop Junglerun
In de zomer 2012 is er net als in voorgaande jaren op iedere Duimdrop een grote activiteit
georganiseerd gedurende de zomervakantie. Dit jaar was het de Junglerun die dankzij
Volkskracht, het fonds Solidaridam en het fonds Zonnige jeugd mogelijk is gemaakt. Meer
dan 1600 kinderen hebben gedurende de zomervakantie de junglerun bezocht.
Duimdrop door bewoners
In deelgemeente centrum is er medio 2012 met bewoners een contract getekend voor het
uitvoeren van de Duimdrop op het Adrianaplein. Deze enthousiaste bewoners voeren het
concept Duimdrop met verve uit. De Duimdrop is wekelijks open en wordt door de
kinderrijke buurt zeer gewaardeerd. Hiermee heeft BSW de beëindiging van deze duimdrop
ten gevolge van bezuinigingen samen met de bewoners weten te voorkomen. De duimdrop
wordt zeer goed bezocht door de kinderen in het oude westen
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Ondersteuning
Verzekeringen
Brandverzekering
Organisaties moeten zich verzekeren voor de meest risicovolle zaken. BSW wijst hen hierop
en bemiddelt hierin. Via de gemeente Rotterdam zijn de clubgebouwen en de
inventarisgoederen van de organisaties verzekerd tegen brand. Voor de bij BSW
aangesloten buurt- en speeltuinorganisaties is het mogelijk om gebruik te maken van de
collectieve verzekering tegen brandschade. Deze verzekering is ondergebracht bij de dienst
Gemeentewerken. Ook de Duimdroppen zijn op deze polis ondergebracht. Jaarlijks worden
de verzekerde bedragen op het prolongatieoverzicht gecontroleerd en waar nodig
aangepast. Bij een verbouwing, renovatie of nieuwbouw worden mutaties doorgevoerd en
wordt de verzekerde waarde zo nodig aangepast. BSW berekent de premie door en
factureert deze aan de betreffende organisaties. Wanneer er sprake is van brandschade,
ondersteunt en begeleidt BSW de organisatie bij de afwikkeling.
In het jaar 2012 werden we tijdens de jaarwisseling geconfronteerd met brandschade aan
vier Duimdropcontainers en een clubgebouw.
Vrijwilligersverzekering
De organisaties kunnen gebruik maken van de gratis verzekering voor vrijwilligers van de
gemeente Rotterdam tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Vrijwilligerswerk
Rotterdam administreert deze verzekering. De organisaties ontvangen ieder jaar een
ijkingformulier om de stand van zaken te actualiseren. Voor het melden van claims kunt u
terecht bij het Gemeentelijk Assurantiefonds (GAF).
Algemene verzekeringen
BSW heeft in 2012 in samenwerking met Aon Verzekeringen een collectief
verzekeringspakket ontwikkeld voor haar aangesloten leden.
Het pakket bestaat uit:
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
- Ongevallenverzekering.
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- SVI plus
De aangesloten organisaties kunnen voor de hierboven genoemde verzekeringen
deelnemen aan deze collectieve regeling. De verzekeringen zijn ook afzonderlijk af te sluiten.
Het aangaan van een verzekering t.b.v. inbraak- of glasschade is bijna niet mogelijk, omdat
enerzijds de speeltuinvereniging niet geaccepteerd wordt of anderzijds de vereiste premie te
hoog wordt.

Vergunningen
Om te voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen zijn de volgende vergunningen vereist:
- Exploitatievergunning
- Drank en horecavergunning
- Gebruikersvergunning (Afhankelijk van het aantal bezoekers)
Collectieve regelingen
Om de zaak te complementeren dienen de organisaties ook nog vergunningen te hebben
voor het draaien van muziek of voor het vertonen van video’s c.q. DVD’s, zoals
- Buma
- Sena
- Videma
- Repro
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De organisaties kunnen voor informatie en / of aanmelden terecht op de website van BSW.
Al deze zaken brengen hoge kosten met zich mee en in de loop der jaren zien we deze snel
stijgen.

Voorlichting
Na vele decennia is BSW gestopt met de uitgifte van haar kwartaalblad Binding. In het
afgelopen jaar is daar een digitale nieuwsbrief voor in de plaats gekomen. Steeds meer
mensen (vrijwilligers, beroepskrachten en (deelraads)politici) abonneren zich hierop.
Door het verschijnen van de Nieuwsbrief is de website steeds belangrijker geworden.
Hoewel statisch van inhoud worden nieuwsberichten steeds geactualiseerd.
BSW is het afgelopen jaar voortdurend in het nieuws geweest, zowel in de lokale gedrukte
media als op de lokale en landelijke omroep. Aanleiding hiervoor was helaas niet altijd het
belangrijke werk dat BSW doet voor de kinderen in de Maasstad. Afgelopen jaar bepaalden
met name het dreigende ontslag van vele beheerders op speeltuinen en Duimdroppen het
nieuws.

Uitleen
2012 was een enerverend jaar voor de uitleen. In januari is BSW uitleen een samenwerking
aangegaan met de nieuwe Stichting Speels Gemak. De verhuur is hiermee per 1 januari
overgegaan naar Stichting Speels Gemak en de leenmaterialen, zoals Oudhollandse
spelletjes zijn bij BSW ondergebracht. Servicepashouders van BSW kunnen bij BSW gratis
spelmateriaal lenen en bij Stichting Speels Gemak met korting luchtkussens en dergelijke
huren. Het assortiment is hiermee aanzienlijk toegenomen. Door deze samenwerking is het
klantenbestand en de daaruit voortvloeiende activiteiten in de uitleen flink toegenomen.
Helaas viel ook de ID-subsidie weg van twee van onze medewerkers in de uitleen. Eind
2012 heeft het UWV de vergunning voor het ontslag van deze medewerkers verleend. Het
team in de uitleen heeft versterking gevonden met vrijwilligers en medewerkers vanuit de full
engagement.
Extra werkzaamheden en inkomsten
Wij vervoeren de Opzoomerketen naar de straten en weer terug naar ons terrein. Ook
verzorgen wij voor CED het vervoer van het magisch verkeersspel van en naar basisscholen
van Rotterdam.

Printservice
Van de mogelijkheden die de printservice biedt, werd in het verslagjaar minder gebruik
gemaakt. Met name volkstuinverenigingen laten bij de printservice van BSW hun
kwartaalblad nog wel drukken en diverse BSO’s hun vakantiekrantjes. Daarnaast worden er
flyers en posters vervaardigd, onder andere voor de aangesloten speeltuinorganisaties en
duimdroppen.
Reden dat er minder gebruik wordt gemaakt van de printservice heeft te maken dat het
ledental van de meeste organisaties daalt. Het aantal periodieken wordt daardoor kleiner en
een en ander kan dan makkelijker op bedrijven worden gekopieerd, waar de vrijwilligers
werken. In meerdere gevallen besluit een bestuur te stoppen met de uitgifte van het blad.
Ook komt voor dat het blad digitaal wordt verzonden of dat in plaats van een volledig
vormgegeven clubblad wordt overgegaan tot de verspreiding van een nieuwsbrief. Dat komt
ook voor bij die organisaties waarbij het steeds moeilijker wordt iemand te vinden voor de
redactie van het verenigingsblad. Omdat ook de portokosten stijgen en daarmee de kosten
voor verzending van het clubblad (vroeger woonden veel leden in de buurt en werd een
clubblad door vrijwilligers bezorgd), wordt ook dit meegenomen in het besluit al of niet de
uitgifte van het eigen clubblad te continueren.
Voor verenigingen die alleen af en toe wat drukwerk bij BSW laten verzorgen en geen
andere diensten afnemen, zijn ook de kosten van de servicepas reden de printservice van
BSW te mijden.
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Positieve ontwikkelingen zijn het feit dat digitaal kan worden aangeleverd. Men hoeft dus
alleen naar ons kantoor te komen om het printwerk af te halen.
Er is aangeboden het kant-en-klare werk naar de opdrachtgever op te sturen of te laten
bezorgen. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt.

Collecte Jantje Beton
Al zo’n 25 jaar wordt door BSW de coördinatie verzorgd van de Jantje Beton Collecte. BSW
verleent haar medewerking aan deze collecte, omdat het fonds Jantje Beton staat waar ook
BSW voor staat, namelijk verantwoord en plezierig buiten spelen. BSW ondersteunt dit met
raad en daad, Jantje Beton met financiële bijdragen. Naast het feit dat een vereniging die
mee help collecteren geld inzamelt voor Jantje Beton, mag de vereniging de heft van de
gecollecteerde opbrengst direct gebruiken ten eigen bate.
Weinig speeltuinen maken gebruik van deze mogelijkheid om geld binnen te halen voor hun
eigen vereniging. Het zijn met name scoutingverenigingen die profiteren van deze
mogelijkheid.
In 2012 hebben 26 organisaties in Rotterdam meegedaan aan de Jantje Beton collecte.
Dat waren
3
16
7

bij BSW aangesloten organisaties, namelijk speeltuinvereniging Binnenste Buiten,
Confetti en Stichting Kampwerk Terbregge,
Scoutingverenigingen
Overige organisaties (kerkelijk jeugdwerk, sportverenigingen)

Totaal hebben zij met 657 collectanten € 27.410,83 opgehaald. Ter vergelijking: in 2011
haalden 598 collectanten € 32.402,66 op. We constateren dus een terugloop in de
opbrengst. Dit is een trend die zich al enkele jaren voordoet. Ook het aantal collectanten
loopt terug. Dit heeft deels te maken met het verminderd enthousiasme bij de deelnemende
organisaties. Het blijkt steeds moeilijker leden te motiveren om aan de collecte deel te
nemen. Dat is één van de redenen dat sommige organisaties afhaken.

Kampsubsidie
We hebben in 2012 kampsubsidie uitbetaald aan alle Rotterdamse organisaties die in 2011
op kamp zijn geweest. BSW verzorgt dus namens sport en Recreatie de administratieve
verwerking van alle kampsubsidies. In september hebben we subsidie aangevraagd voor de
kampen die in 2012 zijn gehouden, waaronder die van de bij BSW aangesloten organisaties
stichting Confetti, stichting Kampwerk Terbregge en speeltuinvereniging Levenslust.

Koninginnedag
In 2012 hebben vijftien speeltuinen en één Duimdrop een Koninginnedagviering op hun
speeltuin of plein verzorgd. Deze gegevens hebben wij ontleend aan hun subsidieaanvraag
bij het Comité Nationale Belangen. Het zou dus nog kunnen dat een speeltuin
Koninginnedag heeft gevierd, zonder dat ze daar subsidie voor heeft aangevraagd.
BSW heeft de administratie verzorgd voor de subsidieafhandeling van de verschillende
aanvragen.
Het weer werkte op Koninginnedag goed mee, zodat alle verenigingen kunnen terugkijken op
een geslaagde Koninginnedag. Burgemeester Aboutaleb heeft ’s middags een bezoek
gebracht aan twee speeltuinen, namelijk speeltuinvereniging Afrikaanderplein en Ali Baba.
De volgende speeltuinen hebben Koninginnedag gevierd:
 Tarwewijk, Heijplaat, Charlois en Bodelo in de deelgemeente Charlois,
 Levenslust en Schiewijk in de deelgemeente Overschie,
 De Zandtuin en Ali Baba in Delfshaven,
 Afrikaanderplein en Duimdrop Noordereiland in Feijenoord,
 Het Noorden in de gelijknamige deelgemeente,
 Terbregge en de Torteltuin in Hillegersberg-Schiebroek,
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Kralingen in de gelijknamige deelgemeente,
Bonaire en Meeuwenplaat in Hoogvliet en
speeltuinvereniging Kralingseveer in Prins Alexander.
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Overige BSW-projecten
Jeugdvakantieland
Van 30 juli tot 10 augustus nam BSW deel aan Jeugdvakantieland in Ahoy: BSW kon
rekenen op zo’n 100 bezoekers per dag bij haar stand. De kracht van Jeugdvakantieland is
de diversiteit aan activiteiten; hier sluiten de BSW-activiteiten goed bij aan.

Nachtstrandwandeling
WSV Botu heeft de organisatie van de nachtstrandwandeling volledig overgenomen van
BSW. Omdat de bijdrage van de gemeente Rotterdam voor dit wandelevenement op nul was
gezet, is er, om toch kostendekkend te kunnen werken en de deelnemers geen extreem
hoge bijdrage te hoeven vragen, besloten voor een andere opzet. Dat resulteerde ook in een
andere benaming, namelijk duin- en nachtstrandwandeling. De wandelaars lopen vanuit
Hoek van Holland, strandpaviljoen de Globetrotter naar een keerpunt, Klein Ockenburgh
aan de rand van Kijkduin.
Meer dan vierhonderd wandelaars hebben in het weekend van 16 op 17 juni mee gedaan
aan deze tocht vanuit Hoek van Holland door de duinen en over het strand en zij hebben een
grote prestatie geleverd. Het eerste deel van de route, over het nieuw aangelegde fietspad
door de duinen richting Kijkduin verliep voorspoedig, maar na het keerpunt, in Klein
Ockenburg waar een kop soep kon worden genuttigd, werd het afzien over het strand: Een
zuidwesten wind, windkracht 6, zorgde ervoor dat enkele wandelaars afhaakten en de
anderen vrij vermoeid aankwamen bij de finish in strandpaviljoen de Globetrotter. Het maakt
de prestatie alleen maar groter.
BSW heeft de organisatie ondersteund met de digitale aanmeldingsprocedure, de website en
divers printwerk, zoals posters, genummerde deelnemerskaarten en bewegwijzering. Botu is
blij met deze ondersteuning en wil de samenwerking met BSW op deze manier graag
doorzetten.

26

