Jaarverslag Stichting Springzaad

2016
In het vierde jaar van het zelfstandig bestaan van Stichting Springzaad stond de verdere
verdieping van de onderlinge contacten centraal. Hiertoe werden uiteenlopende, gezamenlijke
activiteiten georganiseerd. Ook aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van partners
werd veel aandacht besteed. Het aantal partners is mede hierdoor verder toegenomen.
Aantal vrienden
Begin 2016:
101
Eind 2016:
104

Aantal partners
Begin 2016:
57
Eind 2016:
63

Bestuur
Het bestuur vergaderde vijf keer.
De samenstelling van het bestuur wijzigde licht: Maike Nelissen verliet het bestuur aan het einde
van 2016, wegens grote werkdruk en andere prioriteiten. Maike blijft wel actief als regioconsulent,
webmaster en werkt aan de speelnatuurkaart.
Het bestuur richtte haar aandacht onder andere op de volgende punten:
- verdere verbeteringen aan de website en speelnatuurkaart;
- het actief betrekken van de partners bij de stichting;
- omvangrijk aanbod aan studiedagen, excursies en andere bijeenkomsten;
- samenwerking met gerelateerde organisaties .

Secretariaat
- Ondersteuning: administratieve ondersteuning is verleend bij de organisatie van alle
activiteiten, facturering etc.
- Mail: zeer uiteenlopende vragen die bij het secretariaat binnenkwamen zijn beantwoord of
doorverwezen naar regioconsulenten, bestuursleden, webmaster.
- Nieuwsbrieven: Er zijn in 2016 in totaal 6 nieuwsbrieven verzonden naar partners en
vrienden. Samenstelling en verzending is verzorgd door het secretariaat, de inhoud is 'van
binnenuit’ verzorgd, door bestuursleden, regioconsulenten, partners en vrienden van
Springzaad.
Website en Sociale media
Aan de bestaande website zijn verdere verbeteringen uitgevoerd:
- het verbeteren van de speelnatuurkaart;
- het prikbord voor regioconsulenten heeft gezelschap gekregen van een prikbord voor de
partners;
- er is werk gemaakt van de websiteteksten. Verbetering van teksten, structuur en
actualiteit. Dit is een telkens doorgaand proces.
Springzaad onderhoudt daarnaast een facebook account, waarop nieuws en data worden
uitgewisseld en gedeeld.
Regio’s
Het aantal regio's is in 2016 gekrompen van 23 naar 17. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan
te wijzen: moeilijk te combineren met werk, persoonlijke omstandigheden en 'niet van de grond
krijgen'. Regio's die goed functioneren hebben vaak een zeer ervaren regioconsulent of
verschillende samenwerkende consulenten, bijvoorbeeld in de grote steden. Nagedacht wordt hoe
regioconsulenten en partners meer samen kunnen werken en over de rol van partners in gebieden
zonder regioconsulent.
Het aantal regio's dat zich op de website presenteert was aan het begin van het jaar 18 en is eind
2016 teruggelopen naar 16.
Beide regiodagen (1 april en 4 november) waren goed bezocht en voldoen aan de behoefte. Vooral
de combinatie van een vergadering en excursie bevalt goed.

Activiteiten
Vanuit het landelijke Springzaad, vaak in samenwerking met een regio werden allerlei activiteiten
georganiseerd, verschillend van intensieve training tot ongedwongen uitwisselen.
Datum

Activiteit

Aantal deelnemers

15/ 16 febr

Tweedaagse Risico-analyse met Koen De
Maertelaere, Speeldernis Rotterdam

16

1 april

Regiobijeenkomst Amersfoort

17

Bijeenkomst in de Schothorst en per fiets olv
Edgar van Groningen een aantal speelplekken en
buurttuinen bezocht
18 mei

Groene Schoolpleinen, Amersfoort

7

Hoe kun je een groen schoolplein ook bij de
lessen gebruiken?
29 mei

Borkener Paradies,

16

Wat kan natuurlijke beplanting ons leren over
spelerosie?
27 aug.

Zandkastelen in Bergen

8

Ontmoeting en uitwisseling op ontspannen wijze
15/ 16 sept.

Excursie Gent (tweedaagse)

13 NL/ 15 Be

Gezamenlijke excursie met onze
partnerorganisatie Springzaad BE
30 sept.

Samen Spelen, themadag in Deventer
Over spelen voor kinderen met en zonder
beperkingen. Ism Speeltuinbende en Ulebelt.

04 nov.

Regiodag Amsterdam

27 (+ 11 organisatie, sprekers
etc.)

22

Bijeenkomst regioconsulenten, bespreking en
bezoek aan enkele natuurspeelplaatsen
18 nov.

Partnerdag, Utrecht, Kas bij Hanneke

26

Kennismaken en uitwisselen: wat kunnen
Springzaad en partners voor elkaar betekenen?

Vertegenwoordiging in overleg
Individuele bestuursleden hebben Stichting Springzaad vertegenwoordigd en haar belangen
behartigd bij de volgende overlegorganen:
-

in de klankbordgroep ter voorbereiding van een campagne voor bevordering van risicovol
spelen gericht op ouders bij veiligheid.nl
in de klankbordgroep van het onderzoeksproject gezonde schoolpleinen van de
Hogeschool Leiden
in het Regulier Overleg Warenwet (ROW) bij het ministerie VWS rond de veiligheid van
speeltoestellen
een werkgroep van het ROW met betrekking tot particuliere speeltoestellen en
burgerinitiatieven
het netwerk Ruimte voor de Jeugd
het samenwerkingsverband Groene School (kennismakingsgesprek )

