
                                                                                                                                   

Beste leden,                                                                                                                 Gendt, 02-01-2023 

 

Bij deze nodigen wij jullie uit voor een informele informatieavond op 17 januari 2023 om 20:00 uur in 

ons clubhuis. Tijdens deze informatieavond laten we zien welke stappen wij willen zetten om zo de 

continuïteit van de speeltuin te waarborgen.  

 

Op dit moment is er een speeltuinvereniging en een sportvereniging. De sportvereniging kent nog 

maar enkele leden. Van oudsher zijn deze twee verenigingen eigenaar van de grond en opstallen. 

 

Naast deze verenigingen is er een stichting. Deze stichting beheert, door middel van een volmacht, 

de gelden en grond/opstallen. De speeltuinvereniging stelt zich ten doel de dat kinderen in een 

veilige omgeving op een speelse en ongedwongen manier met elkaar kunnen spelen en zorgt voor 

leuke activiteiten zoals de Paasmiddag, Speeltuindag, Halloween en Sinterklaas. Daarnaast is er een 

werkgroep voor de organisatie van de Speelweek. 

 

De ideale situatie zou zijn dat de stichting ook echt eigenaar is van de grond en de opstallen en de 

financiële middelen beheert. De reden is dat de stichting op deze wijze de continuïteit kan 

waarborgen en al sinds jaar en dag het feitelijke beheer regelt.  

Daarnaast merken wij dat de leden eigenlijk meer een vorm van ‘abonnementhouder’ zijn dan lid. De 

zeggenschapsrechten van leden in een vereniging is fors. Feitelijk vormen de leden het hoogste 

orgaan. We zien dat op de ALV van de verenigingen slechts een zeer klein percentage aanwezig is.  

 

Samen met notaris Paul Kok van Lingewaerd Notarissen hebben wij een opzet gemaakt om de 

feitelijke situatie en de juridische situatie zo goed mogelijk overeen te laten stemmen.  

 

Kort gezegd houdt dit in dat de stichting eigenaar wordt van de grond, opstallen en financiële 

middelen en deze inzet voor de speeltuinvereniging. Daarnaast is het plan om de huidige vereniging 

om te zetten in een stichting met abonnementhouders.  

 

Dit willen wij graag toelichten op een informatieavond op 17 januari 2023 om 20:00 uur in het 

clubhuis. Daarbij geeft Paul Kok, namens Lingewaerd Notarissen, een presentatie en is er alle ruimte 

voor een gesprek en inspraak.  

 

Wij hopen u daar te zien! 

 

Namens Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen, 

Bas Vermaas, Jan Driessen, Doriene Hoogveld 


