
Jaarverslag Don Bosco 2018 

Inleiding  

Don Bosco bestond in 2018 65 jaar. Het was een interessant jaar. Een verjaardag, een inbraak vlak 

voor de opening, een extreem warme zomer en een loterij met een enorm aantal bezoekers om het 

seizoen mee af te sluiten. Don Bosco heeft als gevolg in 2018 wederom een goed jaar gehad. In 2018 

hebben we een record aantal bezoekers op één dag mogen verwelkomen op de laatste dag van het 

seizoen. In totaal zijn we net iets onder het record aantal bezoekersaantallen per jaar geweest, mede 

als gevolg van de hele warme zomer en gebrek aan vrijwilligers waardoor we genoodzaakt waren 

vaker dicht te zijn.  

Dankzij de komst van Don Boscobouterland en de uitbreiding van de waterspeelplaats eind 2016 is er 

een goede balans ontstaan in speelaanbod voor alle leeftijden, waar ook in 2018 volop gebruik van is 

gemaakt. Daarbij zijn de speeltoestellen in goed onderhouden staat. De speeltoestellen zijn allemaal 

weer goedgekeurd door de onafhankelijke keuringsinstantie ABOS. We kijken met voldoening en 

trots terug op de behaalde resultaten. De toename van het aantal leden laat zien dat Don Bosco door 

onze doelgroep zeer gewaardeerd wordt. Er wordt door de groep vrijwilligers veel tijd en aandacht in 

Don Bosco gestopt en dat blijkt wederom de moeite waard te zijn. De groep komt echter nu op 

leeftijd en een nieuwe aanwas van vrijwilligers is voor het komende seizoen van groot belang. We 

zijn zeer dankbaar voor het vele werk en door middel van leuke uitjes en korting op de huur van de 

speeltuin hopen we vrijwilligers zo lang mogelijk bij ons te houden en nieuwe aan te trekken.  

Waar er in 2016 ca. 6.000 bezoekers, waren dit er in 2017 ca. 5.300 bezoeken en in 2018 hebben we 

ongeveer 5.600 bezoekers mogen verwelkomen. De mooie meivakantie en de georganiseerde 

feesten zorgen voor veel bezoekers. De hete zomer en gebrek aan vrijwilligers zorgden ervoor dat de 

speeltuin vaker dicht is geweest in de zomervakantie.  In totaal hebben we een lichte stijging mogen 

zien.  

Het aantal leden is wederom toegenomen: de speeltuin telt nu 686 kinderen als lid. Dat zijn bijna 

honderdvijftig kinderen meer dan in 2017! De stijging in het aantal leden is mede te danken aan de 

uitbreiding van Weesp met de uitbreiding van Leeuwenveld 3 en de 6 Weesperstraatjes en PR op de 

scholen.  

In 2018 hebben wij nogmaals mogen genieten van al het harde werk wat in 2016 in de speeltuin is 

gestoken. De speeltuin is nu ingedeeld in leeftijdscategorieën. Naast Don Boscobouterland, direct 

gelegen aan het terras, staan nu ook de babyschommels aan de rand van het terras. Zo kunnen de 

allerkleinsten naar hartelust spelen onder het toeziend oog van de volwassenen. De iets grotere 

kinderen kunnen op het middenstuk spelen en de allergrootsten kunnen zich achterin uitleven. Daar 

staan de doeltjes en nu ook de tafeltennistafel. Ook dit jaar is gebleken dat deze indeling heel 

succesvol is geweest en ruimte biedt voor alle kinderen om te kunnen spelen.  

In 2018 hebben we 6 scholieren van het Vechtstede College mogen verwelkomen. Ze hebben ons 

heel goed weten te helpen met het organiseren van alle verschillende activiteiten die werden 

georganiseerd rondom het 65 jarig jubilieum. Vooralsnog verwachten we geen studenten te kunnen 

ontvangen in 2019. De begeleiding van de stagiaires is moeilijk te realiseren en ook zeer tijdrovend. 

Aangezien er geen grote projecten gepland staan zien we hier momenteel geen invulling voor. Net 

als in het vorige seizoenen heeft Don Bosco in 2018 gezinnen, die van de Voedselbank afhankelijk 

zijn, gratis lid gemaakt van de speeltuin. Dit jaar hebben vier gezinnen een gratis lidmaatschap 

kunnen bieden. De speeltuin heeft wederom bijgedragen aan de actie ‘Rugzak’ (een vakantiepakket 

voor alle kinderen van de Voedselbank) van de protestantse kerk door 90 vrijkaarten te doneren. Dit 



jaar hebben wij niet heel actief sponsors gezocht. Desondanks hebben diverse sponsoren gul 

gedoneerd aan Don Bosco. We zijn heel dankbaar voor de financiële steun die we hebben mogen 

ontvangen van Gemeente Weesp, Collecte bijdrage van Jantje Beton, Politieke Partijen Weesp, 

Makelaardij de Vuurtoren, Groove Graphics, Geld Service Nederland, bijdrage voor onderhoud van 

NL Doet en de donaties naar aanleiding van online aankopen via Sponsorkliks. Tevens zijn we gul 

ondersteund door alle ondernemers in Weesp voor prijzen voor de loterij. En heeft Albert Heijn 

Achtergracht op verzoek van Indi, lid van de speeltuin een emballageactie gehouden.  

Bezoekers & Verhuur  

Zoals hiervoor vermeld is het aantal bezoekers van Don Bosco in 2018 licht gestegen. Zo’n 5.600 

kinderen en hun ouders bezochten dit jaar de speeltuin. Daarnaast is de speeltuin ook goed bezocht 

door de scholen uit Weesp en omstreken. 8 scholen hebben de speeltuin bezocht met ca. 605 

kinderen en hun begeleiders. Ondanks dat er tijdens de openingstijden vaak verjaardagsfeestjes 

worden gevierd, heeft de verhuur een sterke stijging laten zien in 2018. Waar in 2017 de speeltuin 

nog 57 keer werd gehuurd. Is dit in 2018 opgelopen naar 60 keer. Dat is meer dan 1 x per week en 

zelfs bijna 2 x per week in de periode dat de speeltuin geopend is. Naast de verhuur door onze leden, 

wordt ook de speeltuin gehuurd door diverse BSO’s (te weten: De Singel in Weesp & We Have Fun & 

De Sticks). Voor de BSO’s aangrenzend aan de speeltuin betekent dit dat zij het achterveld tot aan de 

grote klimtoren kunnen gebruiken voor activiteiten met de kinderen. Voor BSO de Singel is een 

afspraak gemaakt voor bezoek met de kinderen tijdens de zomervakantie. Ook de Verrijkingsklas 

Weesp heeft de speeltuin ingezet als locatie voor hun activiteiten in 2018. De samenwerking met de 

BSO’s zal ook in 2019 worden gecontinueerd. De verrijkingsklas heeft een andere locatie gevonden.   

Bestuur  

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2018 is Karen Honing afgetreden als secretaris en 

heeft Fokko Hooijer het stokje van haar over genomen. Het bestuur bestond in 2018 uit: Judith van 

den Briel, voorzitter, communicatie en sponsoring Mathieu de Jong, penningmeester Fokko Hooijer, 

secretaris Karin Lukaszen, planning en contact vrijwilligers Ramon van Biezen, verhuur en inkoop. De 

taken van het onderhoud zijn opgepakt door Ed Duijn en Cor Westland. 

Vaste vrijwilligers  

De groep vrijwilligers kan opgesplitst worden in een aantal subgroepen. De eerste groep zorgt er 

samen met Karin Lukaszen ervoor dat de speeltuin op vaste tijden open kan zijn door diensten te 

draaien. Deze groep bestaat uit Marijke Hogenhout, Pamela Schalkwijk, Leonie, Hennie, Astrid, 

Tamara, Rodney, Nancy, Ralph & Dimphey, Danny & Mechteld, Jessica, Mirjam, Rita, Diane en Linda. 

Deze groep wordt op zondagen vaak nog versterkt door incidentele vrijwilligers die graag een dagje 

komen helpen. De tweede groep is het onderhoudsteam. Dit team bestaat uit Ed Duijn, René Kuyl en 

Cor Westland. In 2018 zijn er voor extra handen speciale klusmiddagen georganiseerd. Het meest 

succesvolle klusmoment is aan het einde van de dag op een zondag. Voor 2019 staan reeds 4 

momenten gepland op zondagmiddag om de speeltuin een grote boost te geven. Marcelle Miles 

hielp ook dit jaar weer met de met de was en afvoeren en van papier. De kascommissie bestond dit 

seizoen Esther van Wegen en ……  

Sponsoracties  

Don Bosco probeert op diverse manieren het benodigde geld bijeen te krijgen om de speeltuin 

draaiende te houden. De belangrijkste inkomsten dit jaar zijn de gemeentelijke subsidie, de 

contributies van leden, verhuur van de speeltuin, entreegeld en inkomsten uit de bar. Daarnaast is de 



speeltuin afhankelijk van donaties en sponsoring. Het bestuur is hier dit jaar minder actief mee 

geweest, desalniettemin zijn we zeer dankbaar voor de volgende donaties.  

We zijn heel dankbaar voor de financiële steun die we hebben mogen ontvangen van Gemeente 

Weesp, Collecte bijdrage van Jantje Beton, Politieke Partijen Weesp, Makelaardij de Vuurtoren, 

Groove Graphics, Geld Service Nederland, bijdrage voor onderhoud van NL Doet en de donaties naar 

aanleiding van online aankopen via Sponsorkliks. Tevens zijn we gul ondersteund door alle 

ondernemers in Weesp voor prijzen voor de loterij. En heeft Albert Heijn Achtergracht op verzoek 

van Indi, lid van de speeltuin een emballageactie gehouden. Kwekerij Vechtwijck: de bloembakken 

werden wederom gratis voor ons gevuld.  

Werkzaamheden in en rondom Don Bosco  

De belangrijkste werkzaamheden die in 2018 verricht werden, waren:  

- Onderhoud grote glijbaan 

- Vervangen balk schommel 

- Aanschaf van grasmaaier 

- Onderhoud aan het springkussen wegens vandalisme.  

- Reparaties aan diverse speeltoestellen, Het meeste werk werd door onze vrijwilligers 

gedaan.  

- het onkruidvrij houden van het klimbos.  

Don Bosco deed in 2016 weer mee met de landelijke actie NL Doet. Met een groep eigen vrijwilligers 

en ‘gastvrijwilligers’ werden er op 10 maart diverse klussen aangepakt. Tevens zijn we ondersteund 

door de gemeentelijke politieke partijen met een donatie voor de aanschaf van een 

beveiligingssysteem. Deze zullen in 2019 worden geïnstalleerd.  

Meerjarenplan 2015-2024  

In 2015 is bij de gemeente een geactualiseerd meerjarenplan 2015-2024 ingediend. Op basis hiervan 

heeft de gemeente toestemming verleend voor het opbouwen van reserves die benodigd zijn om 

toekomstige uitgaven voor toestellen en gebouw en mogelijke tegenvallers in de exploitatie te 

kunnen financieren.  

Openingstijden  

De speeltuin was buiten de vakanties open op woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 

17.00 uur. In de kleine vakanties (mei- en herfstvakantie) was de speeltuin open op alle middagen 

behalve zaterdag, van 13.30 tot 17.00 uur.  

Ondanks de inzet van vrijwilligers was Don Bosco in de zomervakantie enkel dagen dicht, maar het 

merendeel van alle dagen open. Tijdens de extreme heten zijn we gesloten geweest, aansluitend bij 

het Nationaal Hitteplan.  

In 2018 zijn de volgende feesten georganiseerd. 30 maart – Openings- & Paasfeest  

- Meivakantie – Viering 65 jarig jubileum 

- Buitenspeeldag – 13 juni 

- Vechtloop – 24 juni -speciale opening met sponsoring van ijsjes 

- Begin van de zomerfeest – 20 juli - Indianenfeest 

- Sluiting / Halloweenfeest / Loterij – 28 oktober  

 



Jubileum – Loterij – Algemeen terugblik 

In 2018 hadden we een jubileumjaar waarin we 65 jaar bestonden. We hebben dit het hele jaar 

gepaste aandacht gegeven. Zo hebben we in het begin van het seizoen, tijdens de meivakantie, 

dankzij het mooie weer, leuke activiteiten voor onze leden ontwikkeld, afgesloten met een heus feest 

met muziek.  

Op 7 september hebben we met ongeveer 60 oud vrijwilligers teruggeblikt op 65 jaar Speeltuin. 

Leuke verhalen, mooie foto’s en een heerlijke bbq later kijken we nu terug op een heel mooi feest. 

Helaas was het weer niet ons gegund, daarom bevond het merendeel van de mensen zich in het 

clubhuis. 

Als klap op de vuurpijl hebben we in de maand oktober voor ruim 1.000 euro aan lootjes verkocht 

voor de leukste loterij van Weesp. Zo’n 350 mensen mogen verwelkomen op deze dag, welke we af 

hebben gesloten met de trekking van de prijzen. Tot op heden zijn nog niet alle prijzen opgehaald, 

deze zullen nog één jaar worden bewaard, conform de voorwaarden. 

We kijken terug op een fantastisch jubileumjaar en verheugen ons op een prachtig 2019. 

Fokko Hooijer, Secretaris en Judith van den Briel, Voorzitter  

18 maart 2019 


