Jaarverslag Stichting Springzaad 2018
In het vijfde jaar van het zelfstandig bestaan van Stichting Springzaad besteedde het
landelijk bestuur veel aandacht aan het concretiseren, formuleren en delen van een duidelijk
visie document, het actief vergroten van de zichtbaarheid van de Stichting en de
medewerking bij de vormgeving van het nieuwe Oase-netwerk.
Springzaad wordt financieel ondersteund door donateurs, verdeeld in vrienden en partners
(meest bedrijven).
Aantal vrienden
Aantal partners
Begin 2018: 117
Begin 2018: 70
Eind 2018:
120
Eind 2018:
71
Bestuur
Het bestuur vergaderde in totaal vijf keer en bestond uit:
Heilien Tonckens (Voorzitter)
Anne Remmerswal (Penningmeester)
Sigrun Lobst (Secretaris)
Anno Kuindersma (Algemeen lid)
Pjotr Timmerman (Algemeen lid)
Jeanette vd Meulen (Algemeen lid) verliet in de loop van 2018 het bestuur.
De volgende speerpunten stonden in 2018 op de agenda van het bestuur:
- uitwerking visiedocument in de vorm van een brochure en powerpoint presentatie
- medewerking vorm geven aan het Oase-Netwerk
- voorbereidingen treffen voor de overstap naar een nieuwe website en overdracht
website ‘groene schoolpleinen’
- de nodige aanpassingen op de website en beleid t.a.v. AVG (persoonsgegevens)
- het vergroten van de zichtbaarheid van de Stichting
- bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen rond groene schoolpleinen in verschillende
provincies. Binnen Provincie Overijssel is actief samengewerkt binnen het
programmateam. In andere provincies werd Springzaad ingeschakeld voor diverse
voorlichtingsbijeenkomsten.
- actief inbrengen van kennis en samenwerking zoeken bij diverse landelijke en
organisaties, zoals Ruimte voor de Jeugd, Jantje Beton.
Secretariaat

Het secretariaat werd ook dit jaar ingevuld door Machteld Klees. Haar werkzaamheden
bestonden voornamelijk uit: het organiseren van activiteiten, beantwoorden of doorsturen
van binnenkomende vragen, het maken van nieuwsbrieven, voorlichtingsmateriaal en de
bijbehorende administratieve taken.
Voorlichtingsmateriaal en PR
Diverse partners, bestuursleden en het secretariaat werkten samen aan het opstellen van
een nieuw verdiepend visiedocument, waarin omschreven is wat wij onder inspirerende
speelnatuur verstaan, hoe kinderen daar spelen, uiterlijke kenmerken et cetera. Steeds
uitgaand van wat je ziet. Rijk geïllustreerd. Het resultaat werd in november 2018 op de
regioconsulentendag gepresenteerd en voorlopig als .pdf beschikbaar gesteld.
Pjotr Timmerman heeft een Power Point-presentatie samengesteld over speelnatuur. Deze
is bedoeld voor degenen die binnen Springzaad voorlichting en informatie over speelnatuur
verzorgen. Het is niet de bedoeling dat de PPT 'los' verspreid wordt, want de combinatie van
beeld en het verhaal daarbij is belangrijk. Tijdens de regiodag en partnerbijeenkomst werden
testversies gepresenteerd. Met de opmerkingen en commentaren erbij is de presentatie
begin 2019 afgerond en beschikbaar gesteld aan de regioconsulenten.
Er zijn 2500 flyers gedrukt waarop kort aangegeven is wat wij onder speelnatuur verstaan,
onze activiteiten en natuurlijk de website. Verspreiding via regioconsulenten, partners etc.
Op aanvraag via het secretariaat beschikbaar.
Ter vergroting van de zichtbaarheid van de Stichting zijn er T-shirts bedrukt. Deze t-shirts
(van biologische katoen) worden gedragen door partners en bestuursleden, op momenten
dat zij de Stichting vertegenwoordigen op bijeenkomsten, lezingen houden of bij andere
toepasselijke gelegenheden. Ook partners en vrienden van de Stichting kunnen de shirts
aanschaffen. Tot nu toe zijn er ruim 50 shirts gemaakt en verkocht.
Het Oase-netwerk
Door vertegenwoordigers van het bestuur is een aantal keren mee vergaderd over de
vormgeving van de nieuwe organisatie: het Oase Netwerk. In dit netwerk zullen in de
toekomst onder meer de vakvereniging van ecologische hoveniers Wilde Weelde, Stichting
Springzaad, de Vereniging Samenwerkende Natuurlijke Parken en Tuinen (SNTP) en
eventueel andere organisaties nauwer samenwerken. Voorzitter Heilien Tonckens maakt
deel uit van de kerngroep van het Oase Netwerk.
Op 22 september 2018 was er groot feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
Stichting Oase. Allerlei organisaties, op een of andere manier verbonden met Stichting
presenteerden zich, er waren workshops, muziek en lekkere hapjes en drankjes. Dit alles in
de sfeervol opgetuigde Kas van partners Hanneke en Martin Lewin van Vuure.
Nieuwsbrief en website
In 2018 verscheen 7 keer een nieuwsbrief en is verstuurd naar de partners en vrienden.
Bijdragen werden geleverd door diverse partners en vrienden, het secretariaat en externe
mensen.
Springzaad onderhoudt daarnaast een facebook account, waarop nieuws en data worden
uitgewisseld en gedeeld.

Regio’s
Er zijn 18 regio's, waarvan 16 actief binnen Springzaad. De werkzaamheden van deze
consulenten bestaan vooral uit het verlenen van algemene informatie, het koppelen van
bepaalde vraagstukken een geschikte partners van de Stichting of het vertegenwoordigen
van Springzaad op regionale bijeenkomsten en overleggen, bv rond het thema groene
schoolpleinen in de verschillende provincies. Per regio en per persoon verschilt de invulling
van het consulentschap.
Op 16 nov werd in Leiden een regiodag gehouden met ruim 20 deelnemers. Deze dag werd
georganiseerd door de Leidse consulenten Marian Kathmann en Els Witte. 's Ochtends een
vergaderdeel daarna excursie. Er kwamen verschillende provinciale initiatieven aan de orde
en er is veel onderling uitgewisseld over de invulling van het consulentschap. Tevens zijn de
nieuwe brochure en de power-pointpresentatie gepresenteerd en beschikbaar gesteld. 's
Middags gevolgd door een fietstocht langs diverse Leidse speelplekken en schoolpleinen.
Cursus inspecteurs speelveiligheid voor speelnatuur
Door Koen de Martelaere van Kinderspel/ BE, die al vaker trainingen op het gebied van
speelveiligheid voor SZ verzorgde is een 5-daagse inspecteurscursus gericht op speelnatuur
ontwikkeld en gehouden voor een groep van 10 Springzaadpartners.
Het doel van deze cursus was om de deelnemers gedegen kennis over wetgeving, normen en
werkwijzen rond inspectie, keuringen en beheer van veilige speelnatuur bij te brengen. Ze
hebben deze dagen geleerd om beter rekening te houden met deze aspecten bij ontwerp,
aanleg en beheer van speelnatuur. Meer kennis van de wetgeving en normen geeft ook een
sterkere positie in de communicatie met opdrachtgevers en de keuringsinstellingen als de
NVWA.
Partnerdag
Op 14 december werd de jaarlijkse Partnerdag georganiseerd in Het Groene Huis in
Amersfoort. Thema was dit jaar 'beplanting'. Over dit onderwerp twee presentaties:
• Marleen van Tilburg over 'De werkwijze van natuurtuin en -speelplekontwerper
Reinhard Witt in Duitsland'. Aanleiding hiervoor is de reis die door Springzaad in 2015
is georganiseerd naar Zuid Duitsland en waar Reinhard Witt uitvoerig zijn werk heeft
laten zien.
• Machteld Klees over 'Speelnatuur in Berlijn', naar aanleiding van de reis naar
speelnatuur in Berlijn (georganiseerd door Stichting Oase , oktober 2017).
Daarna werd er in groepjes verder gediscussieerd waarna er afgesloten werd met een
gezamenlijke maaltijd.
Activiteitenoverzicht
Vanuit Springzaad werden weer diverse activiteiten georganiseerd. Enkele activiteiten zijn
wegens onvoldoende deelnemers geannuleerd, heel jammer. Voorbeelden daarvan zijn:
workshop muziekinstrument bouwen met Hans van Dorp, Boomklimmen met Nout Panken,
Excursie Millingerwaard (beplanting).
Hieronder een overzicht van de activiteiten van 2018:
Datum

Activiteit

Aantal deelnemers

14 feb

‘Veiligheid in de Praktijk’ met Koen De
Maertelaere, in de Speeldernis, Rotterdam

15

08 sept

Zandkastelen in Bergen, Pjotr timmerman en
Sigrun Lobst

10

28 sept

Workshop Onderhoud Natuurspeelplekken
door Paul van Eerd, Giel van der Palen, Marjan
Deurloo en Anno Kuindersma

8

22 sept

Deelname Oase Feest Utrecht

> 200

nov/dec

Inspecteurscursus o.l.v. Koen de Martelaere

10

16 nov

Regiodag Leiden

20

14 dec

Partnerdag Amersfoort

25

Plannen voor 2018
Cursus Kennismaking met groene schoolpleinen
Aansluitend op de verdere uitbreiding van initiatieven en subsidieregelingen voor aanleg en
beheer van groen(blauw)e schoolpleinen in diverse provincies is er een grote behoefte
ontstaan aan uitvoerende partijen die over de nodige kennis beschikken om succesvolle
groen(blauw)e schoolpleinen aan te leggen en te beheren. Door haar partners beschikt
Stichting Springzaad over ruime ervaring op dit gebied. Kennis en ervaring van diverse SZpartners is verwerkt in een praktische, korte cursus 'Kennismaking met Groen
Schoolpleinen', vooral gericht op hoveniers. In februari 2019 gaat de eerste cursus in
Overijssel van start. Bij succes volgen meerdere cursussen, verspreid over het land.
Website
In 2019 wordt de website vernieuwd. Het technische systeem achter de huidige site is
verouderd, bovendien moet de inhoud geactualiseerd worden. Maike Nelissen en haar zoon
Jip Greven gaan dit realiseren.
Drukwerk
Er wordt financiering gezocht om de brochure 'Inspirerende speelnatuur', nu in pdf-vorm
beschikbaar, te laten drukken.

