
Notulen Algemene Ledenvergadering Speeltuinvereniging Bijdorp 

 

Datum: 30 november 2022 

Aanwezigen:  Wendy Lampo (voorzitter), Raymond Reiman (penningmeester) 

Aanwezige leden: Marco van Beek  

Notulist: Dolf Lampo 

 

 Opening 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom. Notulen van de vorige vergadering (23 juni 2021) zijn 

op de website van Bijdorp in te zien. 

 

Terugblik 2020/2021 

 

Financiën 

De penningmeester geeft een toelichting op actuele status van de financiën:  een positief 

saldo op de betaalrekening. Reservering van het bouwbudget voor de renovatie van het 

speeltuingebouw op de spaarrekening. De vereniging sluit  2022 af met een positief saldo 

vergelijkbaar met 2021. De balansrekening van 2021 en 2022 (tot en met november) is op 

papier uitgedeeld en mondeling toegelicht. 

De huidige penningmeester heeft in augustus aangegeven te stoppen i.v.m. verhuizing. 

Balansrekening 2021/2022 

Gevolgen van Coronajaar waren goed merkbaar. Positief resultaat is met name te danken 

aan de groei van het aantal leden: 350 en de fondswerving.  

Tarieven en contract met energieleverancier Vattenfall is vorig jaar voor 3 jaar vastgezet.  Er 

zijn 8 zonnepanelen geplaatst. Verwarmingsketel hoeft niet op korte termijn te worden 

vervangen. Deze heeft vorig jaar nog nagekeken en een servicebeurt gehad. Er wordt een 

reservering gemaakt voor renovatie van de vloer van het gebouw, start mei 2023. 

De balansrekeningen 2021 en 2022 (tot 1 december)  worden ter plekke door de voorzitter 

en penningmeester ondertekend.  

Kascontrole is nog niet afgerond, penningmeester zegt toe dat deze voor 1 januari 2023 

gereed is. 

Benoeming kascontrolecommissie 2023 

Penningmeester benadert huidige kascontrole commissieleden of zij voor het boekjaar 2022 

wederom bereid zijn om deze taak te vervullen. 

 



Leden 

Het aantal leden op dit moment is 357, waarvan 19 opzeggingen, resteert dus 338 leden. De 

penningmeester doet een check op de leden die de lidmaatschapsbijdrage hebben 

gestorneerd en neemt contact met ze op 

 

Terugblik 2022 

Voorzitter licht stand van zaken rond activiteiten en projecten toe van het afgelopen jaar. 

Veel activiteiten:  

Opening speeltuin, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie. Workshop Adest Musica. 

Tijdens de wintermaanden organiseren we iedere 1e vrijdag van de maand een disco. 

Deelname aan Rabo aktie “verduurzamen maatschappelijke gebouwen” met als resultaat 8 

zonnepanelen. 

Deelname Rabo Clubsupport: opbrengst 514,87 

Deelname Grote Clubactie: opbrengst 175,-- 

Deelname Vrijwilligersprijs Teylingen: geëindigd bij de top 3. Bekendmaking 7 december. 

Publieksprijs idem. Prijzengeld komt volledig ten gunste van de vrijwilligers. 

Buurtkamer: ism Welzijn Teylingen is de “buurtkamer” gestart. Iedere woensdagochtend 

kopje koffie voor de buurtbewoners. 

Fondswerving voor renovatie speeltuingebouw: door giften van Oranjefonds en fonds 1818 is 

de renovatie gefinancierd. Hier zal in mei 2023 mee worden gestart. 

Vooruitblik 2023 

Verdere uitbreiding samenwerking met Welzijn Teylingen. 

Aanvraag fondswerving voor overkapping loopt: Jacoba van Beierenfonds, Meerlanden en 

donaties. Indien financieel haalbaar zal er in maart worden gestart met de bouw van een 

wintervaste overkapping. 

Deelname door de speeltuin aan “NL doet!” op 11 maart 2023. Activiteit: het verven van de 

metalen onderdelen van de kabelbaan, wippen en draaitoestel. Donatie van 300,-- is 

aangevraagd bij Oranjefonds voor materiaal en catering. De activiteit staat op de website NL 

DOET ! 

Gemeente Teylingen heeft toegezegd mee te werken aan het planten van bomen in de 

speeltuin t.b.v. meer schaduw. 

Het nijpend tekort aan vrijwilligers (gastouders) houdt aan. Het wordt afwachten wat 

wervingscampagne in het voorjaar gaat doen. Raamwerk wordt benaderd om te flyeren.  

Bij de start van het speeltuinseizoen gaat het bestuur in overleg of er voldoende gastouders 

beschikbaar zijn voor het speeltuinseizoen 2023.  



 

 

 

Lidmaatschap 

Ondanks de stijgende kosten heeft het bestuur besloten het lidmaatschap niet te verhogen, we 

willen een laagdrempelige speeltuin zijn en blijven, ook voor gezinnen met wat minder financiële 

ruimte. Dit betekent dat de lidmaatschapsbijdrage voor 2023 € 18,50 per gezin per kalenderjaar zal 

blijven. Dit wordt ook zo gecommuniceerd naar de leden en op de website. 

Bedrijfslidmaatschap van € 50,-- blijkt nodig (BSO’s, KDV’s en scholen) en zal voor 2023 worden 

ingevoerd. Dit zal op de website worden toegevoegd. Bestaande contacten ontvangen hiervoor een 

mail en worden uit het huidige ledenbestand (gezinnen) verwijderd. 

Verhuurvoorwaarden 

Met betrekking tot verhuur (voorwaarden en huur) zal op de website worden gecommuniceerd dat 

in de winterperiode minder speeltoestellen beschikbaar zijn. De huurprijzen blijven gelijk en worden 

niet verhoogd. De bloktijden worden aangepast zodat er een half uur overlap is i.v.m. oplevering en 

overdracht van de speeltuin aan de volgende huurder. 

Bestuur 

Per 1 december 2022 worden Marco van Beek (penningmeester) en Piet Reeuwijk (secretaris) 

benoemd en aangesteld.  

Statuten 

Waarom nieuwe statuten ? 

De huidige statuten dateren uit 1979. 

• De statuten zijn 60 jaar oud. Dat betekent dat zij nog zijn goedgekeurd  door de toenmalige de 

minister van justitie. En dat op grond van de Wet Vereniging en Vergadering 1851. 

• Het is goed te weten dat die wet sinds 1 juli 1976 niet meer bestaat en vervangen is door Boek 2, 

Burgerlijk Wetboek. 

• Sinds 1 juli 2021 is dat onderdeel van het BW wederom gewijzigd op grond van de Wet bestuur 

en Toezicht rechtspersonen. 

• Dat alles brengt met zich mee dat de huidige statuten niet meer bruikbaar zijn, maar ook niet 

meer werkbaar. 

Het concept is in overleg met het bestuur opgesteld door de notaris en juridisch getoetst door de 

juridisch adviseur van LOS/NUSO en samen met de uitnodiging en agenda voor de ALV op 12 

november 2022 naar alle leden gestuurd. Daarnaast is er een aankondiging op Facebook geplaatst en 



is de agenda en het concept voor de nieuwe statuten op de website (www.bijdorp.com) geplaatst. 

Voor goedkeuring van nieuwe statuten door de leden van de vereniging, zoals is vastgelegd in de 

bestaande statuten is er op de Algemene Ledenvergadering een quorum nodig van 2/3 van het totaal 

aantal leden.   

Het bestuur concludeert dat er op de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2022 niet is 

voldaan aan deze voorwaarde en het hierdoor niet mogelijk is om dit agenda punt te behandelen en 

goedkeuring te vragen.  

Het bestuur zal zich beraden (in overleg met de juridisch adviseur van LOS/NUSO) over de 

vervolgprocedure om de statuten van de vereniging aan te passen naar de huidige wetgeving en wat 

de kosten hiervan zijn.  

Rondvraag 

Geen vragen 

Afsluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

In het bijzonder Raymond voor zijn inzet als penningmeester in de afgelopen 4 jaar voor de speeltuin. 

Als blijk van waardering krijgt hij namens alle leden en vrijwilligers een bedankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bijdorp.com/

