Speelse zaken

Drie kansen op meer vrijwilligers in één aanbod
Œ

Doe mee aan de thema-avonden
succesvol werven van vrijwilligers!
In twee thema-avonden* maakt u uw
eigen wervingscampagne op maat!

* Data en plaats van de twee
thema-avonden
= 14-09-2006 en 28-09-2006



= 18-09-2006 en 02-10-2006

MFC De Wijert te Groningen
Dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd
= 19-09-2006 en 03-10-2006
MFC Oomkegast te Boerakker
= 20-09-2006 en 04-10-2006
De Boschpoort te Winschoten

Ž

Deelname is gratis.

Maak kans op één van de drie
provinciale vrijwilligersprijzen!
Dit is een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor één van de drie
vrijwilligersprijzen van de provincie
Groningen à € 3000,-.

Aanmelding (voor een of meer onderdelen) via: www.cmogroningen.nl
Sluitingsdatum aanmelding: 1 juli 2006
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Uit: 'Krantje van Jantje'
Hulp nodig van Jantje Beton?
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Jantje Beton ondersteunt jaarlijks honderden speelprojecten in Nederland met een
financiële bijdrage. Speeltuinen, kinderboerderijen maar ook bijvoorbeeld kindervakantiekampen, een circusproject voor jongeren of digitale buurthuizen waar
kinderen leren omgaan met internet. Daarbij besteden we extra aandacht aan speelprojecten voor kinderen, die door omstandigheden in de knel dreigen te komen.
Wilt u met uw organisatie, club of buurthuis in aanmerking komen voor een
financiële bijdrage van Jantje Beton? Kijk dan op www.jantjebeton.nl voor meer
informatie of stuur een mailtje naar aanvraag@jantjebeton.nl. Uw aanvraag wordt
getoetst aan vaste criteria, die u altijd bij ons kunt opvragen. Een belangrijke regel is
bijvoorbeeld dat Jantje Beton nooit de enige financierder van het project is.
Daarnaast is ons uitgangspunt dat het fonds van Jantje Beton primair ten goede
komt aan die kinderen, die opgroeien in probleemwijken of in armoedesituaties.
Speciaal voor buitenspeelvoorzieningen werkt Jantje Beton samen met andere
fondsen in Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen. Hiervoor kunt u kijken op
www.samenbuitenspelen.nl of een e-mail sturen naar:
info@samenbuitenspelen.nl.

Website
www.speeltuinwerkgroningen.nl
Wilt u ook op deze website opgenomen
worden of kloppen uw gegevens niet meer?
Neem dan contact op. Ook als u nieuws
heeft te melden nemen wij dat graag op.
De website wordt onderhouden door
Rob Pijpers, webbeheerder
e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl
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Postbus 2266

9704 CG Groningen

telefoon (050) 577 01 01
info@cmogroningen.nl
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Nieuwsbrief over speelruimte in de provincie Groningen

Laat uw organisatie zien tijdens
de landelijke MADD dagen!
De landelijke Meewerkdagen (MADD
dagen) zijn in 2006 op 3 en 4 november.
Bij dit landelijk initiatief worden nieuwe
vrijwilligers ingeschakeld.

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
Zaken met informatie over
speeltuinwerk en buitenspelen in
de provincie Groningen. In deze
zomer-editie is het hoofdonderwerp: Veiligheid. Dit blijkt een
belangrijk en interessant thema
voor een ieder die bij het wel en
wee van spelende kinderen
betrokken is.

Inspectiebureau kan geen
speeltoestellen afkeuren
We kregen een wanhopige vraag van een
bestuurder van een speeltuin die steeds
werd gerenoveerd en aangepast na een
inspectierapport. Nog altijd is er veel
onduidelijkheid over wie nu een speeltoestel kan afkeuren. Een inspectiebureau kan dat niet.
De speeltuinbestuurder: "Onze speeltuin
is in negen jaar drie keer grootschalig
gerenoveerd omdat er steeds talloze
toestellen werden afgekeurd. Constant
werd er veel extra subsidie en fondsengeld ingepompt en steeds waren wij als
bestuur er van overtuigd dat we voorlopig een hele tijd klaar zouden zijn.
Laatste renovatie in 2002; alles tot in
elke absurd puntje van het inspectierapport uitgevoerd. Wipje dertig centimeter
naar links. Traptreden vijf centimeter
breder. Nu weer zo'n mooi rapport
binnen gekregen in fullcolour veertig
bladzijden. De prijzige zeshoekschommel van zes jaar oud en zware kwaliteit
zou nu rotte balken hebben. Het vorig
jaar nog verplaatste wipje moet nu
helemaal vervangen worden. En de
traptreden kloppen ineens ook weer
niet... Hoe ga ik dit nu weer uitleggen
aan de klussende vrijwilligers?
De rol van het inspectiebureau is om op
het moment van inspectie te beoordelen
of de speelplek nog voldoet aan de
(veiligheids)normen. Als een bureau 1x
per jaar de speelplek komt inspecteren
dan mag je ervan uit gaan dat door
gebruik (dus slijtage) er vaak wel 'iets' te
vinden is. Zeker gecertificeerde speeltoestellen behoeven alleen geïnspecteerd te
worden op hun onderhoudstoestand.

Als je een inspectiebureau inhuurt dat
alleen inspecteert dan heeft het geen
andere belangen. Het is dus onafhankelijk. Sommige speeltoestel-leveranciers
doen ook inspecties en dan kan er een
belangenverstrengeling ontstaan. Doch
een integer bedrijf zal altijd een goede
uitleg geven waarom een toestel vervangen zou moeten worden Een goed
inspectiebureau zal niet alleen een
deskundig inspectierapport maken doch
het rapport bespreken met de klant.
Een inspectierapport is slechts een
momentopname en advies aan de
beheerder (een inspectiebureau kan
nooit speeltoestellen afkeuren, dat kan
alleen uzelf of de inspecteurs van de
Voedsel en Waren Autoriteit - voorheen
Keuringsdienst van Waren).
Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering kan wenselijk zijn. Veel gemeenten
hebben ten behoeve van de vrijwilligers
binnen hun gemeente collectieve verzekeringen die de vrijwilliger niets
kosten. Informeer daarnaar.
Aangezien een aansprakelijkheid bijna
altijd te maken heeft met financiële
vervolg op pagina 2

Over veiligheid in speeltuinen (vervolg)
vergoeding, zal een advocaat van de
tegenpartij diegene aanklagen bij wie
geld te halen valt. Dat zal meestal de
gemeente zijn omdat bij een speeltuin
vaak weinig te halen valt.
De eigenaar van de grond is in eerste
instantie de verantwoordelijke en dat is
in Nederland bijna altijd de gemeente.

'veilig spelen?'

De feiten rond het
'Veiligheidsverhaal'
Hoe zit het nu precies met de veiligheid
van speelgelegenheden en speeltoestellen. Wie kan er nu daadwerkelijk iets
afkeuren? De feiten rondom het 'veiligheids' verhaal.
= vanaf maart 1997 moeten alle speelgelegenheden in Nederland voldoen
aan veiligheidsnormen;
= enige uitzondering daarop zijn de
speeltoestellen (en omgeving) in de
eigen voor en/of achtertuin;
= vanaf maart 1997 moeten alle
nieuwe speeltoestellen die niet
onder het tweede punt vallen zijn
gecertificeerd (goedgekeurd);
= alle speeltoestellen die voor maart
1997 op een speelplek stonden dienen conform de 'normen' te worden
aangepast (heel vaak ging het alleen
om de omgeving - valdempende
ondergrond);
= één keer per jaar dient er een uitgebreide inspectie plaats te vinden
(het is nuttig om dat een goed onafhankelijk inspectiebureau te laten
doen);
tip: de gemeente laat haar speelplekken ook inspecteren dus vraag
of ze uw speeltuin gelijk meenemen

in de inspectie, dit is voor iedereen
goedkoper en soms (na onderhandeling) kost het de speeltuin niets;
= iedere beheerder (voor speeltuinvereniging: het bestuur) dient
periodiek zijn speelplek te inspecteren, afhankelijk van de intentie
van gebruik kan dat tweewekelijks,
maandelijks, ieder kwartaal e.d.
Het is gewenst om in uw beheerplan
vast te leggen wanneer u de periodieke inspecties uitvoert;
= een inspectierapport is slechts een
momentopname en advies aan de
beheerder (een inspectiebureau kan
nooit speeltoestellen afkeuren, dat
kan alleen uzelf of de inspecteurs
van de Voedsel en Waren Autoriteit voorheen Keuringsdienst van Waren).
Kortom: Als beheerder moet u, na
een ongeval en aansprakelijkheid,
aan de rechter aantonen dat u al het
mogelijke heeft gedaan om de wet te
volgen (dus uw speelplek veilig te
hebben).
Advies
= zorg voor een goed beheerplan waarin staat wanneer, wat, op welke wijze
en door wie uw speelplek wordt
onderhouden en geïnspecteerd.
= leg alle werkzaamheden vast in het
logboek (ook de dagelijkse visuele
inspectie). Dagelijkse visuele inspectie: Zonder dat men zich daarvan
bewust is, inspecteert men heel
vaak de speelplek. Iedere dag als de
speeltuin open gaat kijkt men rond
(zo niet ga dat doen, loop even over
de speelplek of alles nog in orde is).
Hang in het gebouw (of bij de verantwoordelijke voor het onderhoud)
een A-4tje met 12 kolommen (de
maanden) en 31 rijen (de dagen) en

Laat ze toch spelen…

Berichten voor en van speeltuinwerk Groningen
laat een 'vinkje' zetten achter de
datum. Men ziet dan altijd of en
wanneer iemand de speeltuin heeft
gecontroleerd.
Een voorbeeld kunt u vragen bij:
l.moithukshung@cmogroningen.nl
Betrek kinderen bij onderhoud
Hebt u er wel eens aan gedacht om
kinderen die de speeltuin bezoeken te
betrekken bij het onderhoud. Ze vinden
dat heel erg leuk. Kinderen kunnen
prima opruimen, zand bijvullen, schilderen of verven. Waarom geen kinderbestuur vormen met eigen taken? Juist
de onderhoudsvrijwilligers (die je inderdaad moet blijven motiveren) vinden het
erg leuk om kinderen hierin te begeleiden……dus een nieuwe uitdaging.
Denk eens na over een kinderbestuur of
kindercommissie.

Speeltuin Kr uisweg,
gemeente De Mar ne

Speelweide De Molen,
te Adorp

Dorpsbelangen Kruisweg nam het
initiatief om de 'Al lang niet veilig meer'
- 'Nooit iets aan gebeurd'- speeltuin aan
te pakken. De benodigde financiële
middelen kwamen uit bijdragen van verschillende clubs, diverse ondernemers,
aangemoedigd door o.a. een paalzitactie. Er is voor bijna vijfduizend euro aan
toestellen neergezet: een schommel, een
speelhuisje, wipkip, en gewone wippen.
De gemeente heeft beloofd nieuw gras
in te planten en voor de struikjes te
zorgen. De opening - door burgemeester
Joan Stam - werd omlijst met diverse
activiteiten: een optocht door het dorp,
poffertjes eten, schminken, een springkussen en een ballonnenwedstrijd.

Trotse CMO-collega's die regelmatig
gebruik maken van de N361 vertellen
mij tegenwoordig over activiteiten die zij
waarnemen langs de provinciale weg in
Adorp op het voormalig voetbalveld. "De
contouren van de Adorpse speelweide
zijn al zichtbaar"; "Zaterdag zag ik tientallen vrijwilligers en kinderen op het
terrein aan het werk".
Het bestuur van Speelweide De Molen
heeft na 2,5 jaar de benodigde financiering van € 120.000,- bijeen gekregen.
Naast de kleine fondsen hebben de
Samenwerkende Fondsen Samen
Buitenspelen € 22.000,- en het loket
Leve(n)de Dorpen en het stimuleringsfonds zorg van de provincie Groningen

€ 25.000,- bijgedragen aan de totstandkoming van dit project.
Streefdatum voor de opening is 9 september 2006. CMO Groningen ondersteunde bij de financieringsroute.

Letitia Moi Thuk Shung

Toekenningen ten behoeve van inrichting en renovatie speeltuinen
Fondsen Samen Buitenspelen
Datum
Bedrag
Organisatie
17-02-2006
€ 500,OBS Miedskoalle Winsum voor aanschaf van twee speeltoestellen
11-04-2006
€ 3.000,Speelvereniging De Regenboog Zoutkamp voor vervanging speeltoestel

Meldt onveilige speeltoestellen
"Ik was laatst op een recreatiepark waar
aan de speeltoestellen al jaren geen
onderhoud gepleegd is. Navraag bij de
beheerder leerde mij dat de beste man
niet eens wist van het veiligheidsbesluit
van 1997. Wij als speeltuinen proberen
zoveel mogelijk geld vrij te maken om de
speeltoestellen te laten voldoen aan de
eisen van deze tijd. Professionele bedrijven (recreatie- en horecabedrijven) doen
daar veel minder aan. Straks zijn we
zover dat de speeltuinen, en zeker die
die puur door vrijwilligers beheerd worden, aan de eisen van deze tijd voldoen,
maar hoe zit het dan met bedrijven",
aldus een bestuurder van een speeltuin.

dat ze niet aan de norm voldoen of
waaronder geen valdempende ondergrond ligt (dus onveilig zijn), dit meldt
bij de 'Voedsel en Waren Autoriteit'
(www.vwa.nl). Het kind is de dupe van
onveilige situaties en dat kan uw kind,
kleinkind, buurkinderen, nichtje of
neefje zijn. De inspecteurs gaan niet
alleen ongevraagd langs speelplekken
maar ook gevraagd. Er is ook niks mis
mee om de commerciële speelplaatsen
te wijzen op zijn of haar plicht en geef
gerust aan dat je dit gaat melden bij de
VWA. Nogmaals, het gaat per slot van
rekening om de veiligheid (speelplezier)
van kinderen!

Veiligheidsdeskundige Willem van Os
vindt dat het gewenst is dat iedereen
die ergens in dit land speeltoestellen
tegenkomt waaraan duidelijk te zien is

Veiligheid loopton
We kregen vragen over de veiligheid van
een loopton. Wordt het speeltoestel
gebruikt voor particulier gebruik (dus in

de eigen voor- of achtertuin) dan is het
voldoende om de onderstaande veiligheidsnormen in acht te nemen. Maar
als het speeltoestel bedoeld is op een
plek waar 'alle' kinderen ermee mogen
spelen dat zal het speeltoestel eerst
gekeurd dienen te worden door een
keuringsbureau. Daarvoor zal onder
andere een technisch dossier noodzakelijk zijn. De veiligheidsnormen voor de
loopton zijn:
= de naden tussen de, mogelijk, houten
latten mogen niet meer bedragen
dan 2 mm. Dit om verstikkingsgevaar
te voorkomen (de koordjes aan de
kleding);
= de ruimte onder de loopton moet
minimaal 120 mm zijn. Dit om te
voorkomen dat er voetbeklemming
kan plaats vinden;
= valhoogte: als het speeltoestel hoger

is dan 60 cm. dan moet er rekening
gehouden worden met de valdempende ondergrond en valruimte
rondom het toestel;
= er dient rekening gehouden te
worden met de ruimte tussen de
diverse looptonnen.
Kortom: rekening houden met: verstikkingsgevaar, beknellinggevaar, valhoogte.
In het handboek 'veiligheid van speelgelegenheden' zijn meer richtlijnen te
vinden. Via het Nederlands Norm
Instituut zijn de EN-1176-1177 normen
verkrijgbaar.
Meer informatie kunt u vinden op www.
speeltuin-speeltuinwerk.startpagina.nl

Willem van Os

