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Voorwoord
Speelstad Brielle is ontstaan in 1989. Voor die tijd is een aantal keer “Jeugdland”
georganiseerd. Dit was echter op een ander terrein - speelveld tussen Kloosterweg
en Regulierstraat in de wijk Rugge - dan waar Speelstad nu al jaren (sinds 1989)
georganiseerd wordt namelijk het Ravelijn de Prikkevest bij het centrum van Brielle.
De bedenker en uitvoerder van het concept zoals het nu nog steeds wordt
uitgevoerd is dhr. Roel Bazuin. In 2019 bestaat Speelstad Brielle 30 (!) jaar en hier
zal de nodige aandacht aan worden gegeven.
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1.
Aanleiding:_______________________________________________________________________
Op dit moment vaart Speelstad onder de vlag van Stichting Push, een welzijnsorganisatie en
heeft geen eigen entiteit. Doordat Speelstad geen juridische status heeft en een financiële
afhankelijkheid van Stichting Push is de toekomst voor Speelstad niet gewaarborgd. Er is geen
duidelijkheid voor sponsoren en fondsen in de huidige opzet waardoor het lastig is om gelden te
werven.
Daarnaast is er een te smalle basis aan vrijwilligers voor de gehele periode en wordt een deel
van de vaste kern van vrijwilligers steeds ouder.
Doordat er geen duidelijkheid is over het beleid in de huidige opzet en geen heldere
documentatie/ of een draaiboek aanwezig is, is het lastig voor Speelstad om nieuwe vrijwilligers
te werven.
Als men naar activiteiten kijkt die de doelgroep 6 t/m 12 jaar bestrijken in de gemeente Brielle is
er voor de kinderen in de schoolvakantie naast de Jeugd Wielertour weinig aanbod.
Daarnaast is er onvoldoende samenwerking tussen verschillende partijen die dezelfde doelgroep
bedienen.

2. Missie en doel_________________________________________________________________
Het vroegere Jeugdland Rotterdam bood kansarme kinderen die om financiële of andere
redenen niet op vakantie konden, toch een betaalbare vakantie-activiteit aan.
In navolging daarvan wil Speelstad Brielle kinderen van de basisscholen (vanaf groep 3) in de
gemeente Brielle, in de laatste week van de schoolvakantie, een laagdrempelige, meerdaagse
sport-, spel- en knutselactiviteit aanbieden.
Het doel van de Stichting is om Speelstad zo te structureren en te organiseren dat de
continuïteit van Speelstad blijft gewaarborgd. Speelstad zal dan niet meer afhankelijk zijn van de
leidinggevenden en van stichting Push
Focus t.a.v. sponsoren werving:
Doordat Speelstad een eigen entiteit krijgt, kunnen er fondsen aangeschreven worden voor het
verkrijgen van subsidies. Omdat Speelstad Brielle in 2019 30 jaar bestaat zal aan dit gegeven
richting (toekomstige) sponsoren en fondsen extra aandacht worden besteed.
Scope:
Het concept Speelstad Brielle - waar de kinderen centraal staan - met bijbehorende inspiratie
en ontwikkeling blijft zo veel mogelijk intact. Speelstad is van de vrijwilligers en voor de kinderen!
Meerwaarde:
Meerwaarde van de stichting is dat Speelstad haar eigen entiteit krijgt, waardoor fondsen en
sponsoren aangeschreven kunnen worden. Daarnaast is er in de huidige opzet geen
duidelijkheid over "gereserveerde gelden". Als eigen entiteit is Speelstad beter in staat bepaalde
taken te verrichten zoals het beschikken over en kunnen benaderen van de juiste netwerken van
personen/organisaties op het juiste niveau.
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3. Concrete doelgebieden______________________________________________________
Op welke gebieden kan en wil de stichting concreet haar bijdrage leveren?
●
●
●
●

Laagdrempelige activiteit voor kinderen
Spel en ontspanning
Het creëren van een veilige speelomgeving
Het creëren van een gezellige tijd voor de vrijwilligers

- Laagdrempelige activiteit voor kinderen
Onder laagdrempelige activiteit worden twee zaken verstaan. De eerste is een financiële
laagdrempeligheid.
De tweede vertaling van laagdrempeligheid is die voor de kinderen. Er wordt een grote
diversiteit aan activiteiten aangeboden waardoor in principe "ieder kind bediend" kan
worden.
- Spel en ontspanning
Omdat de stichting een breed scala aan activiteiten aanbiedt is er ruimte een aantal
onderdelen hiervan een leerzaam karakter te laten hebben. Hierin kan een samenwerking
gezocht worden met andere partijen zoals verenigingen en stichtingen voor welzijn jongeren.
- Het creëren van een veilige speelomgeving
Veiligheid voor de kinderen maar ook voor de vrijwilligers is van zeer groot belang voor de
continuïteit van Speelstad. De ouders moeten een onbezorgd gevoel hebben wanneer hun
kinderen op het evenement zijn.
- Het creëren van een gezellige tijd voor de vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om Speelstad te organiseren. Naast de al genoemde
veiligheid is het belangrijk om te zorgen dat de vrijwilligers een ‘gezellige’ tijd hebben zowel
in de voorbereiding als tijdens het evenement.
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4. Middelen______________________________________________________________________
De in hoofdstuk 2 beschreven focus t.a.v. sponsorwerving vormt het uitgangspunt.
De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
●
●
●
●
●

Sponsoren
Vrijwillige donaties
Beschikbare subsidies
Legaten en erfstellingen
Alle andere verkrijgingen waaronder, naast financiële, ook materiële bijdragen en in
bruikleen neming.

Marketing en communicatie
Er zal een website gebouwd worden en meer ingezet gaan worden op social media.
Daarnaast is het van belang van een goed sponsorbeleid voor de stichting op te stellen. Er
moet daarom een sponsorbeleidsplan opgesteld worden en beschikbaar gesteld voor
bespreking. Hiervan kan een kernachtige brochure worden afgeleid die gebruikt kan worden
zowel op de website van de stichting, als ook op papier ter uitreiking aan contacten.
Doelgroepen
De door de stichting te benaderen bedrijven en organisatie voor de werving van fondsen,
zijn vooral actief in de gemeente Brielle en in de industrie in de omgeving zoals
havenbedrijven, (petro-)chemie, etc. Het gaat met name om de volgende doelgroepen:
●
●
●
●
●
●
●

Plaatselijke middenstand
Regionale banken
Makelaars, notaris en advocatenkantoren
Regionale (haven-)bedrijven
Landelijke organisaties gesetteld in de regio
Gemeente
Regionale en landelijke fondsen

Centrale Waarden
Centraal staat een adequaat beheer van de geldstromen van de stichting (zowel financieel
als fiscaal) aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant.
Verder:
Aan de inkomstenkant:
●
●
●

Een duurzame relatie met sponsoren realiseren
Eigen netwerken inzetten
Duidelijkheid naar de sponsor door o.a. het beleid interne reservering in het
jaarverslag van de stichting te benoemen

Aan de uitgavenkant:
●
●
●
●

Geen uitgaven voordat deze op de rekening van de stichting staan
Duidelijkheid in het beleid in het jaarverslag van de stichting
Geen betalingen zonder toestemming van andere bestuurders
Zoveel mogelijk betalingen alleen via de bank
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5. Organisatie____________________________________________________________________
De stichting Speelstad is een onafhankelijk en zelfstandig opererende stichting die primair sporten spel activiteiten aanbiedt aan de jeugd in Brielle van de basisscholen vanaf groep 3.
Stichtingsnaam en -bestuur:
De naam is "Stichting Speelstad Brielle, gevestigd in Brielle.
Bestuursleden: 3, te weten Antoine van Katwijk (voorzitter), Eveline Sandifort (secretaris) en
Manon van der Poel (penningmeester).
De taken van de bestuurders zijn als volgt verdeeld:

Zij opereren op vrijwillige basis en zonder bezoldiging.

Bestuurstaken:
●
●
●

●
●
●
●

Besturen van de stichting en beheren van het vermogen (strategie, uitvoering, externe
contacten en bedrijfsvoering).
Selecteren van potentiële activiteiten van Speelstad die in aanmerking komen voor het
programma van het driedaagse evenement.
Handen uit de mouwen voor werven van sponsoren en subsidies ten behoeve daarvan
het opstellen van een protocol, het in kaart brengen en benaderen van een kring van
mogelijke begunstigers en het ontwikkelen en onderhouden van relevante netwerken.
Toekennen van middelen aan de geselecteerde activiteiten van Speelstad.
Wekken en stimuleren van belangstelling in het algemeen voor Speelstad.
Ontwikkelen van PR- en communicatiebeleid.
Financieel en fiscaal beheren van de stichting in het algemeen, het opstellen van een
jaarverslag waaronder het financieel jaarverslag.
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Slotopmerking
In het voorgaande staat in hoofdlijnen het idee aangegeven achter de oprichting van de
Stichting Speelstad Brielle en is tevens het beleidskader geschetst als vertrekpunt van de
stichting. De stichting is opgericht 25-9-2018 en haar oprichtingsakte is op 22-10-2018 bij
de notaris ondertekend. De inschrijving in het handelsregister van de kamer van Koophandel
heeft plaatsgevonden op 24-10-2018, hiermee is de stichting definitief opgericht.
Het zal de moeite lonen mensen nauwer te betrekken bij de toekomstige groei en bloei van
Stichting Speelstad Brielle. Ik heb er vertrouwen in dat, naast mij en de andere leden van het
bestuur er vast en zeker ook mensen te vinden zijn die zich in willen zetten voor Stichting
Speelstad Brielle.

Het bestuur van de Stichting Speelstad Brielle, namens deze
Manon van der Poel, penningmeester en tevens mede-oprichter
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