Inhoudelijk jaarverslag Stichting Springzaad

2017
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. Ook het aantal partners is mede hierdoor verder toegenomen.
Aantal vrienden
Begin 2017:
104
Eind 2017:
117

Aantal partners
Begin 2017:
63
Eind 2017:
70

Bestuur
Het bestuur vergaderde in totaal zes keer.
Het bestuur werd eind 2017 versterkt door een nieuw lid, Anno Kuindersma en bestaat nu uit:
Heilien Tonckens (Voorzitter)
Anne Remmerswal (Penningmeester)
Sigrun Lobst (Secretaris)
Jeanette vd Meulen (Algemeen lid)
Anno Kuindersma (Algemeen lid)
Pjotr Timmerman (Algemeen lid)
Het bestuur richtte haar aandacht onder andere op de volgende punten:
- actief volgen van relevante ontwikkelingen en organisaties
- deelnemen aan relevante overleggen en bijeenkomsten
- effectievere van de stichting door oriënterende overleggen met partnerorganisaties
- continuering aanbod aan studiedagen, excursies en andere bijeenkomsten;
- samenwerking met gerelateerde organisaties
- verbetering eigen functioneren door aanvulling nieuw bestuurslid

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 2017 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 verdere 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 actieve regio's is in 2017 stabiel gebleven op 18. Wel zijn er grote verschillen in activiteit.
Over het algemeen draaien de grotere egio's waar meerdere mensen in samen werken beter dan
de 'eenpitters'. Nagedacht wordt over de wijze waarop 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 is 16 .
De regiodag op 3 november in Uterecht was goed bezocht en voldoet aan de behoefte. Vooral de
combinatie van een vergadering en excursie bevalt goed. Ditmaal bezochten we in Utrecht een
school, buurtproject en toekomstig recreatiegebied op de fiets. Lunch en vergadergedeelte
vonden plaats in 'De Kas', de fietsroute was samengeslted door Springzaad Netwerk Utrecht.

Activiteiten
Vanuit het landelijke Springzaad, vaak in samenwerking met andere organisaties, of deskundigen
van binnen of buiten het Springzaad-Netwerk, werden allerlei activiteiten georganiseerd,
verschillend van intensieve training tot ongedwongen uitwisseling.
Datum

Activiteit

Aantal deelnemers

24 febr

Veiligheidsdag vallen en beknellen met Koen De
Maertelaere, Speeldernis Rotterdam

19

8 april

themadag Wilgen, Biesbosch

50

Georganiseerd door Stichting Oase, ism Wilde
Weelde en Springzaad
april

Ontwerpsessie speelnatuur Appeltern,

8

ism Giel van der Palen
19 mei

studiedag Waterloopbos

17

Georganiseerd door Heilien Tonckens ism
Natuurmonumenten
26 aug.

Zandkastelen in Bergen

8

Ontmoeting en uitwisseling op ontspannen wijze
29 sept

Partnerdag: Bezoek technieklandje en
Kinderopvang Struin Nijmegen, avonturenbos
Groesbeek. Georganiseerd door Pjotr
Timmerman en Jan Kersten (Bureau Niche)

20

09/14 okt

Excursie Grün macht Schule Berlin

22

Georganiseerd door Stichting Oase ism
Springzaad
03 nov

17 nov

Regiodag Utrecht

20 regioconsulenten

Georganiseerd door Springzaad Utrecht (Joleen
Schipper) ism Utrecht Natuurlijk

+ gastheren/vrouwen locaties
Utrecht

Partnerdag Amersfoort, met presentaties van
diverse partners

25

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

in het Regulier Overleg Warenwet (ROW) bij het ministerie VWS rond de veiligheid van
speeltoestellen
het netwerk Ruimte voor de Jeugd

verder zijn er een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met:
-

Jantje Beton (17/06/2018, Amersfoort) over medewerking project ‘Samen aan de slag in de
speeltuin’

-

het bestuur van de nieuwe Stichting Groene Pedagogiek (21/06/2018, Rotterdam) en
deelname themadag 15 november Kasteel Groeneveld

Verschillende partners, bestuursleden en regioconsulenten hebben een bijdrage geleverd bij de
totstandkoming en uitvoering van verschillende provinciale subsidieregelingen mbt groene
schoolpleinen:
- deelname voorbereidingsgroep en jury Groenste school Overijssel
- deelname voorbereiding regeling en informatiedagen School van de toekomst Brabant
- Groene schoolpleinen in 8 uur journaal (marjan deurloo)

Oase Netwerk
Er is verkennend overleg gevoerd met de collega’s uit de partnerorganisaties van Vereniging Wilde
Weelde (ecologische hoveniers), Stichting Oase (natuurrijke parken & tuinen), Springzaad België en
Elyseum over een versterkte samenwerking in een nieuw te vormen Oase-netwerk.

