Beleidsplan
Situatieschets
Speeltuin Kitskensberg is een stichting (stichting Speeltuinen Roermond). Het doel van deze stichting
is om alle kinderen ongeacht hun achtergrond buiten te laten spelen tegen laagst mogelijke kosten.
Dit houdt in dat zowel de entreeprijs als de horecaprijzen bewust onder het gemiddelde niveau
worden gehouden, zodat het voor ieder kind in de regio Roermond mogelijk is om bij ons te kunnen
komen buiten spelen en zich dan ook nog bijvoorbeeld een ijsje kan veroorloven.
Speeltuin Kitskensberg is opgericht door Roermondenaren met hart voor kinderen. Wij danken o.a.
dhr. Peter Heijnen, Fons van den Bongard en Leon Frissen voor hun jarenlange inzet en het
opbouwen van de prachtige buitenspeeltuin die er ligt. In 2016 is het dagelijks bestuur verjongd.
Voorzitter Frank Selder en Secretaris Nicole Golsteijn-Heijnen zijn bereid gevonden de dagelijkse
bestuurlijke taken over te nemen. Momenteel is het bestuur bezig te moderniseren naar de huidige
tijd, zowel bestuurlijk alsook praktisch in de horeca en speeltuin.

Algemeen
Op maar liefst 6 hectare grond aan de rand van de stad Roermond vindt u speeltuin Kitskensberg.
De speeltuin is opgericht in 1948 en heeft een vaste solide basis in Roermond. Zo’n 80 verschillende
speeltoestellen bieden veel speelplezier en gevarieerde speelomgevingen. Kinderen tussen de tot ca.
12 jaar kunnen zich hier prima amuseren en de speeltuin heeft dan ook een buurtfunctie dat vele
gezinnen en families zich hier treffen.
Er zijn grote speeltoestellen, zoals bijvoorbeeld een hele lange glijbaan, maar ook een
waterspeelplaats en een spartelvijver die zorgt voor verkoeling in de zomer. Ook ligt er een doolhof
en is er een ‘sport’ veldje waar je kunt voetballen en andere balspelen kunt doen.
De entreeprijs is, mede dankzij de inzet van vrijwilligers, zeer betaalbaar. De speeltuin biedt volop
ruimte om gezellig te picknicken op grasveldjes en bankjes. Op het terras kan iets te drinken of
(beperkt) te eten worden besteld, ook tegen zeer schappelijke prijzen. Er is een mogelijkheid om zelf
eten en drinken mee te nemen, met name voor die gezinnen (kinderen) die alleen maar op Halal
producten zijn aangewezen. echter geen alcoholische dranken. De speeltuin wordt gerund door vele
vrijwilligers met een gouden hart. Zij beheren de speeltuin, verzorgen het groen, onderhouden de
speeltoestellen en draaien de horeca gelegenheid. Dit alles om het onze bezoekers naar de zin te
maken en de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat wij onze bezoekers onze speeltuin tegen
sociaal economische prijzen kunnen laten bezoeken.
Het sociaal economisch aspect willen wij als speeltuin ook naar onze medewerkers en vrijwilligers
doordragen. Vele van onze vrijwilligers vallen onder de kansarme in onze samenleving. Zij zitten vaak
in de WW of WAO of leven op bijstandsniveau. Wij als bestuur vinden het fijn dat zij voor de kinderen
van de regio Roermond vrijwilligerswerk willen verrichten om deze speeltuin te draaien en vinden
dat daar dan een kleine vergoeding tegenover mag staan, zodat ze een kleine compensatie krijgen
voor gederfde schoenen, kleiding, reiskosten enz. Ook als zij door onverwachte zaken in de
problemen komen (denk aan eigen risico in de zorg, auto kapot, schuldsanering) kunnen zij zich tot
ons wenden voor hulp. Wij helpen of zoeken met hun dan naar oplossingen.
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Doelstelling
Een mooie duurzame speeltuin hebben en waarborgen voor de toekomst die laagdrempelig
toegankelijk is voor ieder gezin ongeacht zijn of haar achtergrond.
Stichting Speeltuinen Roermond heeft conform de statuten de volgende doestellingen:
Het bevorderen van recreatie in allerlei vormen voor kinderen en gezinnen in het algemeen en het
opzetten en in stand houden van een speeltuin voor kinderen in het bijzonder en voorts al hetgeen
met een en ander of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords. Dit alles tegen sociaal economisch beleid, want ieder kind heeft recht op buitenspelen in
een mooie speeltuin.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Het beheren, in standhouden en exploiteren van een speeltuin met toebehoren;
Alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden;
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting dient het algemeen belang, heeft geen
winstoogmerk en doet geen uitkeringen aan een oprichter of bestuurder. Het liquidatiesaldo wordt
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
Missie Speeltuin Kitskensberg is een plek waar spelen en ontdekken voorop staan voor nu en in de
toekomst.
Motto Ieder kind heeft recht om buiten te spelen in een heerlijke buitenspeeltuin.

Toekomst
Een duurzame leuke buitenspeeltuin neerzetten waar gezinnen ongeacht hun achtergrond of
financiële situatie een dag plezier kunnen hebben. Verder willen we in onze stad en provincie een
ambassadeurs functie uitoefenen van buiten spelen voor iedereen.

ANBI status
De stichting heeft ten doel gesteld een ANBI-status aan te vragen. Dit is voornamelijk bedoelt om het
voor donateurs en bedrijven aantrekkelijker te maken donaties te doen, zodat de stichting nieuwe
speeltoestellen kan aanschaffen voor integratief duurzaam buiten spelen.

Beleidsplan Speeltuin Kitskensberg

Nicole Golsteijn-Heijnen

Financiën
De overall financiën van de stichting worden beheerd door de 1e penningmeester. Er is een
boekhoudprogramma aangeschaft waarin alle financiële zaken in worden bijgehouden. De 2e
penningmeester controleert deze maandelijks. De kassa inkomsten worden gedaan door de
beheerder. Deze legt verantwoording af aan beide penningmeesters. De voorzitter controleert alles
maandelijks en steeksproefgewijs. 2 x per jaar legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het
algemeen bestuur.
Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een resultatenrekening en balans opgemaakt. Deze worden
gecontroleerd door de voorzitter en de secretaris en het gehele bestuur van de speeltuin. Na
goedkeuring worden de financiële gegevens gepubliceerd in het sociaal- en financieel jaarverslag op
de website. Tevens wordt het jaarverslag ter controle naar de gemeente Roermond gestuurd.
De stichting heeft de zeer lage entreeprijs van 1,25 euro per persoon zeer hoog in het vaandel staan.
Een ieder gezin ongeacht zijn / haar achtergrond moet buiten kunnen spelen. Ook de horeca prijzen
worden bewust onder gemiddeld gehouden, zodat eenieder gezin zich n keer een ijsje kan
veroorloven. Voor kansarme gezinnen zijn er gratis entreekaartjes beschikbaar en ook kunnen
kinderfeestjes van kansarme gezinnen bij ons terecht.

Donaties
Speeltuin Kitskensberg is afhankelijk van een jaarlijkse waarderingssubsidie gegeven door de
gemeente Roermond. Daarnaast is de speeltuin afhankelijk van sponsoren en donateurs. Deze
worden projectmatig gezocht om bepaalde speeltoestellen te kunnen plaatsen en zo duurzaam en
vernieuwend bezig te zijn.
Daarnaast is in 2018 Vrienden van Kitskensberg opgericht. Bedrijven kunnen door minimale
sponsoring van 75 euro de speeltuin ondersteunen. Als tegenprestatie wordt hun naam en/of logo
vermeld op het vrienden bord bij de entree en op onze website.
Wij danken eenieder die de speeltuin met zijn / haar donatie
een warm hart toedraagt.
Zonder u geen speeltuin.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur dient volgens de statuten te bestaan uit een voorzitter en een secretaris en
Peningmeester. Alle zijn voor een gelijk deel verantwoordelijk. Dit dagelijks bestuur is
verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken met betrekking tot de speeltuin. Het dagelijks
bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter:
Secretaris :
Penningmeester:

Frank Selder
Nicole Golsteijn-Heijnen
J.M.C. Busschers

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt ook geen onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding.
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Algemeen bestuur:
Onder het dagelijks bestuur bestaat een algemeen bestuur. Dit bestaat uit een 15 tal leden die ieder
projectmatig werken. Ook vrijwilligers die projectmatig voor speeltuin Kitskensberg een project
willen doen kunnen hierin plaatsnemen en zo de stichting ondersteunen.
Zij vergaderen ten minste 2 x per jaar. Deelname in het algemeen bestuur is onbezoldigd.
Uit het algemeen bestuur wordt ieder jaar een kascommisie gekozen die toeziet op de financiën.
Het werk van alle betrokkenen ligt in een combinatie van werken met vrijwilligers, kinderen en
jeugdigen, overheid en professionals. Dat vraagt niet alleen een warm hart voor buiten spelen en
vrijwilligerswerk, maar ook het voorop stellen van veiligheid, veilig werken en pedagogisch inzicht.

Privacybeleid
U vindt het Privacybeleid op onze website: www.speeltuinkitskensberg.nl
Onder het tabblad: Formeel

Jaarverslag
Het jaarverslag van staat ter inzage op onze website:
www.speeltuinkitskensberg.nl Onder het tabblad: Formeel

Calamiteitenplan
Er is sinds 2008 een calamiteitenplan actief binnen speeltuin Kitskensberg.
Deze wordt momenteel geupdate en zal worden geplaatst op onze website:
www.speeltuinkitskensberg.nl Onder het tabblad: Formeel

Vrijwilligers
Speeltuin Kitskensberg draagt zorg voor een fijne en veilige werkplek en draagt zorg voor het goed
inwerken van de vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt daarnaast cursussen aangeboden om zijn / haar
werk nog beter te kunnen uitoefenen. Dit gebeurt altijd in overleg. . In speeltuin Kitskensberg komen
veel minderjarigen. Vrijwilliger verklaart ten alle tijden naar eer en geweten goed met deze
minderjarigen om te gaan en geen verleden met zedenmisdrijf te hebben.
Bij speeltuin Kitskensberg zijn diverse vrijwilligers actief. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor
bepaalde werkzaamheden. Er zijn mogelijkheden in de horeca, bij de entree, in de groenvoorziening
en voor technisch onderhoud en verven.
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Speeltuin Kitskensberg ziet het belang in van vrijwilligerswerk en eenieder ongeacht zijn / haar
achtergrond is welkom om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Speeltuin Kitskensberg vereist een
Vog van haar vrijwilligers. En vraagt haar vrijwilligers onderstaande gedragscode te ondertekenen en
op te volgen.
Het werk wat de vrijwilligers voor speeltuin Kitskensberg doen dient algemeen maatschappelijk
belang daarom willen wij onze vrijwilligers tegemoetkomen met een vrijwilligersvergoeding. De
vrijwilligers hebben ieder hun eigen taken en werkgebied. Zij krijgen naar gelang een
vrijwilligersvergoeding tussen de 1,50 euro en 3,50 euro per gewerkt uur met een maximum dat is
vastgesteld door de belastingdienst (1700 euro per jaar voor 2019).

Aanstellingsbeleid Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via de speeltuin zelf of via de website of
via de vrijwilligerscentrale van de gemeente Roermond.
De vooraanstaande vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de
vrijwilligers coördinator en een afgevaardigde van het bestuur of de beheerder van de speeltuin.
De vooraanstaande vrijwilliger stelt zich ten doel vrijwilliger te worden van speeltuin Kitskensberg.
Hij/zij zal zich ten volle inzetten om zijn / haar vrijwilligerswerk voor speeltuin Kitskensberg ten
goede uit te voeren.
Richtlijnen
Speeltuin Kitskensberg kiest ervoor, omwille van bovenstaande, zich te houden aan aanvullende
richtlijnen bij aanstellingen in de eigen organisatie.
-

-

Bij sollicitatie worden persoonlijke kennismaking en gesprekken gecombineerd met
bespreken van de voorwaarden van het jeugdwerk zoals de speeltuin die hanteert, waar
mogelijk onderbouwd met referenties.
VoG overleggen (alvorens aanstelling), als onderdeel van de gehele uitleg werkmethode In
Veilige Handen
Proefperiode van 1 maand voor bestuurders en vrijwilligers
Mogelijkheid tot diversiteit (zowel op vlak van afspiegeling van de maatschappij, als op vlak
van samenstelling teamcapaciteit)
Mogelijkheid voor opvragen van referentie van vrijwilligers en bestuurder
Sollicitatieprocedure / beoordelings- functioneringscyclus
Geschillen naar bestuurders en/of vertrouwenspersoon Nicole Golsteijn-Heijnen
Cursussen en workshops
Wij verlangen van iedereen te handelen naar onze Gedragscode.

Gedragscode vrijwilligers speeltuin Kitskensberg
Onderstaande medewerker/vrijwilliger – verder te noemen als “vrijwilliger”- spreekt met Speeltuin
Kitskensberg de volgende gedragsregels af:
Naam, Geboortedatum, Plaats, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummers en Emailadres

Beleidsplan Speeltuin Kitskensberg

Nicole Golsteijn-Heijnen

1. Vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van de doelstellingen en de werkwijze van de
speeltuin en heeft kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement zoals de
organisatie die hanteert.
2. Vrijwilliger is zich bewust van de verantwoordelijkheid voor de vrijwilligerstaken die hij
uitvoert en gaat respectvol om met bezoekers (kinderen en volwassenen), bestuur, collegavrijwilligers, materialen, gebouw en omgeving.
3. Vrijwilliger zorgt ervoor dat voor aanwezige jeugd een zo veilig mogelijke omgeving te
garanderen, waarin eenieder gerespecteerd en gewaardeerd wordt.
4. Vrijwilliger laat in houding en handelen zien dat eenieder (collega’s, bezoekers en jeugdigen)
zichzelf mogen zijn.
5. Vrijwilliger dringt niet verder door in privéleven van (jeugdige) bezoekers dan voor de rol in
de speeltuin noodzakelijk is en is zich bewust van het effect van zijn/haar uitlatingen op
Sociale Media (en degenen die hij/zij daarin toelaat).
6. Vrijwilliger heeft een lerende houding met betrekking tot aanpassingen in de organisatie en
eigen ontwikkeling om daarin goed te kunnen meegaan.
7. Vrijwilliger is bereid trainingen of bijeenkomsten te volgen die bijdragen aan eigen of
organisatie – ontwikkeling.
8. Vrijwilliger is op de hoogte wie te benaderen in geval van vertrouwenszaak.
9. Vrijwilliger is zich er terdege van bewust dat een seksueel/ erotisch geladen sfeer niet past in
onze speeltuin (ook van toepassing op digitale communicatie) en ontoelaatbaar is.
10. Vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering, aanraking en/of misbruik
ten opzichte van jeugd. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en
minderjarigen zijn onder geen voorwaarde geoorloofd en worden beschouwd als
grensoverschrijdend gedrag. Dat gedrag is ontoelaatbaar.
11. Vrijwilliger is op de hoogte van 4 ogen principe en handelt daarnaar.
12. Vrijwilliger heeft een taak in het signaleren van gedrag bij collega-vrijwilligers dat niet in
overeenstemming is met bovenstaande.
13. Vrijwilliger overlegt de Verklaring omtrent Gedrag (VoG).
14. Vrijwilliger gaat akkoord dat hij / zij via foto’s op sociale media en de website van de
speeltuin kan worden getoond.
15. Bij het niet nakomen van een van bovenstaande afgesproken punten kan de
vrijwilligersovereenkomst direct ontbonden worden en de toegang tot onze speeltuin
worden ontzegd. De vrijwilliger verspeelt daarmee zijn/haar rechten met onmiddellijke
ingang.
Vrijwilliger verklaart met zijn handtekening bovenstaande te begrijpen en de gedragsregels na te
leven.
Vrijwilliger

Namens Speeltuin Kitskensberg

________________

__________________

datum

______________

N.B. Seksueel grensoverschrijdend gedrag (of verdenking daarvan) zal door de speeltuin altijd worden
gemeld bij politie/justitie.
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Kantine van speeltuin Kitksensberg
(2015)

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van problemen die ontstaan in, bij of rondom
het speeltuinwerk. Hij/zij is aanspreekpunt voor (speeltuin)bestuurders, vrijwilligers, jeugd,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen die te maken krijgen met onenigheid en daarbij onderling
niet tot een oplossing komen.
De vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar een oplossing, blijft betrokken en geeft
advies of ondersteuning. Daarbij kan het soms mogelijk zijn om tot een informele oplossing te
komen, maar lang niet altijd. Kortom, de vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en begeleidt
het proces van te nemen stappen. Gesprekken met derden, bemiddelen of betrekken van
professionals kunnen bij de taak van de vertrouwenspersoon horen.
Heeft u als bezoeker of vrijwilliger een probleem, klacht of geschil dan kunt u binnen onze stichting
terecht bij:
Mevr. Jolanda Sanders

0610170870
Werkschuur van speeltuin Kitskensberg
(2019)
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