Nieuwsbrief 1
Hallo leden,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de vernieuwde speelweekorganisatie. Met trots
hebben wij het stokje overgenomen van Anita, Chantal, Bert en David. We hebben al
verschillende bijeenkomsten achter de rug, het thema is inmiddels bekend en we zijn erg
enthousiast over alle ideeën die we hebben om de 12e Speelweek in te gaan vullen.
De speelweek wordt gehouden in de eerste week van de schoolvakantie van maandag 8 t/m
vrijdag 12 juli 2019. Tijdens deze dagen worden op en rondom het terrein van de
Speeltuinvereniging diverse kinderactiviteiten georganiseerd. De kinderen verblijven in het
“dorp” in hun zelf meegebrachte tenten.
Uiteraard willen en kunnen we op dit moment nog niet veel van het programma prijsgeven,
maar de dagindeling zal globaal als volgt zijn. Maandag 8 juli zijn de kinderen vanaf 12.00
uur welkom. Vanaf dat moment kunnen de tenten, met behulp van ouders, worden opgezet.
Natuurlijk willen we op vrijdag afsluiten met een geweldige slotactiviteit waarbij iedereen
van harte welkom is.
Werkgroepen
Voor iedere dag is er een werkgroep die de activiteiten voor de kinderen bedenkt en
uitwerkt.
We zijn nog op zoek naar 2-3 enthousiaste mensen die het leuk vinden om als werkgroep
aan de slag te gaan voor de woensdag. Wie helpt ons?
Jongerenhulp
Elk jaar hebben we een enthousiaste groep jongeren, in de leeftijd van 13-18 jaar, die
groepen willen begeleiden. Helaas hadden we afgelopen jaar een tekort in het aantal
aanmeldingen. Dus ken of ben je iemand die het leuk zou vinden om samen met een vriend
of vriendin een groep te begeleiden, laat het ons dan weten!
Aanmelding speelweek
Je kunt deelnemen als het lidmaatschap van de speeltuin vóór 1 maart 2019 is ingegaan en
als je in de leeftijd bent van 6 t/m 12 jaar. Kinderen die 6 jaar worden tijdens de speelweek
kunnen ook deelnemen.
Aanmelden kan vanaf vrijdag 1 maart 2019 via het volgende adres:
http://www.sysvision.nl/speelweek/.
Uw aanmelding is definitief, wanneer deze is voldaan!!!! Zie voor verdere uitleg verder in
deze brief.
Er kunnen maximaal 250 kinderen aan de speelweek deelnemen. We werken met een
reservelijst als het maximum wordt bereikt.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de speelweek bedraagt € 30,00 euro per gezin en voor ieder
afzonderlijk kind € 10,00 euro. Hieronder hebben we de kosten bij deelname van 1 of
meerdere kinderen op een rijtje gezet.
Voor een gezin met 1 kind is het totale bedrag € 40,00.
Voor een gezin met 2 kinderen is het totale bedrag € 50,00.
Voor een gezin met 3 kinderen is het totale bedrag € 60,00.
Voor een gezin met 4 kinderen is het totale bedrag € 70,00.
Gezinnen waarbij het inschrijfgeld een barrière is voor deelname aan de speelweek, vragen
wij contact op te nemen met ons via het mailadres: speelweekhulhuizen@live.nl
Definitieve inschrijving/betaling/ouderhulp
De inschrijving wordt pas definitief als het verschuldigde bedrag is voldaan. De datum van
betaling volgt in een latere nieuwsbrief. U kunt dan ook een voorkeur aangeven bij welke 2
vriendjes uw kind graag in de groep zou willen komen.
Vorig jaar hebben we de ouderhulp voor het eerst verplicht gesteld en dit resulteerde in een
zeer positieve en enthousiaste bijdrage van ouders. Ook dit jaar vragen wij u weer op te
geven welk(e) dag(deel) u ons als vrijwilliger kunt helpen. Behalve het begeleiden van
groepjes en activiteiten hebben we ook veel hulp nodig bij het opbouwen en afbreken van
spelattracties op de woensdag- en donderdagavond en de zaterdag voor en na de
speelweek.
Mocht u niet in staat zijn om die middag zelf langs te komen om te betalen, wilt u dan
zorgen dat familie en/of vrienden dit voor u doen?
AVG wet
Zoals de meeste van u wel weten is sinds 25 mei 2018 de wet Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Bij aanmelding van de speelweek geeft u
toestemming om de persoonsgegevens van uw kind(eren) te verwerken in ons
administratieprogramma, foto’s te plaatsen op de website van de speeltuin en/of facebook
pagina. Tevens geeft u toestemming aan ons om via de mail de groepsindeling met naam
van de kind(eren) te verspreiden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze gegevens en
worden deze niet aan derden verstrekt. Indien u niet wilt dat foto’s van uw kind(eren)
worden gepubliceerd op de website van de speeltuin en/of facebook dient u dit via mail aan
ons kenbaar te maken.
Overige
Op de website van de speeltuinvereniging vindt u informatie over de speelweek terug
www.hulhuizen.nl/speelweek/
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via het mailadres
speelweekhulhuizen@live.nl

We hopen dat we ook dit jaar de kinderen weer een geweldige speelweek mogen
bezorgen en zien er naar uit om de week nog meer vorm te gaan geven. En als u denkt dat
u ons daarbij zou kunnen helpen, dan horen wij graag van u!
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