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Inleiding  
In dit jaarverslag wordt met beeld en korte teksten de activiteiten van de Speeldernis in 2018 
weergegeven. 2018 was een jaar vol hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten zijn de hoge 
bezoekersaantallen, de enthousiaste bezoekers, een grote hoeveelheid oproepkrachten die de 
Speeldernis verder versterken. Dieptepunten zijn tegenvallende inkomsten uit overige activiteiten en 
de consequenties om contracten te moeten beëindigen. De Speeldernis blijft al een aantal jaren 
hangen in een transitiefase van speeltuin naar een organisatie die van meer betekenis kan zijn. 
 
Een grote groep Speeldernis vrienden heeft in oktober meegedacht over de volgende stappen die de 
Speeldernis kan zetten. Kort samengevat zal de Speeldernis de communicatie over de visie meer uit 
mogen dragen. De huidige Speeldernis moet doorontwikkeld worden. Zowel qua programmering als 
qua omvang. Hoe kan de Speeldernis een waarde toevoegen aan het omliggende park en daarmee 
de stad. De Speeldernis wil in 2019 ook meer visie overdragen door projecten te begeleiden, 
bijvoorbeeld de nieuwe regeling groene schoolpleinen. In 2019 worden deze ideeën verder 
uitgedacht en uitgevoerd. Boven een foto met de groep die een rol wil spelen bij de toekomst van de 
Speeldernis. 
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1 Bezoekerscijfers en Speeltuinvereniging  
1.1 Openingstijden  
De prestatieafspraak om tenminste 1562 uur geopend te zijn is ruimschoots behaald. 
In 2018 is de Speeldernis tenminste 1882 uur opengesteld geweest voor bezoekers. Wij hebben in 
2018 tenminste 40.584 bezoekers mogen verwelkomen.  
 
1.2 Aantal bezoekers  

Bezoekerscijfers:  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

Kinderen  7171 8146 13401 13389 12302 9643 8418 8678 9.554 

Volwassenen  3157 3689 5908 6187 6188 5393 4675 4859 5.491 

Leden  3049 1957 672 1758 555 491 325 232 245 

Verjaardagfeestjes  962 1003 866 1525 1523 1510 1551 2185 2.134 

Schoolreisjes  8142 8498 1575 1245 2476 2967 3127 2989 4.525 

Rondleidingen  245 329 419 219 269 312 47 73 133 

Rotterdampas  3106 3150 2634 3174 3625 4460 4921 5240 6.914 

Club/seizoen activiteiten  208 377 699 503 445 481 466 457 448 

Jeugdvakantiepaspoort  626 538 1541 929 898 1282 1218 1158 1.211 

Binnenste buiten  5800 2850 2050 2007 2294 2368 2353 2654 3.293 

NME lessen 4S  699 842 1415 1854 2212 1983 2057 2.279 

Brede school activiteiten  364 372 171 568 1711 2649 1983 2.336 

Schoolnatuurdagen   139 - - - - - - - 

Natuursprong     368 440 174 128 54 

Kind tot 2 jaar     347 482 329 404 - 745 

Kunst en cultuur activiteit         1.299 

Totaal  32.466 31.739 30.799 32.869 33.847 33.599 32.277 32.538 40.584 

Uren geopend     1934 1790 1723 1915 1.882 

Dagen geopend  304 304 296 292 332 334 328 345 298 

Gemiddeld per dag  107 105 104 113 102 101 99 94 136 

Dagen zonder betalende 
bezoekers  

24 33 85 - 32 - - 
 
- 

 
3 

 
 
1.3 Speeltuinleden:  
Het aantal speeltuinlidmaatschappen is in 2018 ongeveer gelijk gebleven, maar blijft klein. Bij de 
toekomstplannen bedenken wij nieuwe mogelijkheden om leden te werven.  
 
1.4 Algemene Ledenvergadering:  
De algemene ledenvergadering vond plaats op 12 juni 2018. De inhoudelijke en financiële stukken 
over 2017 zijn goedgekeurd.  
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2 Personeel  
 
2.1 Medewerkers  
Bij de Speeldernis werkten in 2018:  
 
Toezichthouders  
Ingo Amsterdam (28 uur), beheerder.  
Het team van toezichthouders en (activiteiten)begeleiders bestond uit de volgende vrijwilligers en 
oproepkrachten:  
 
Vrijwilligers:  
Abdel el Mahani, Ali Celen, Astrid van der Wende, Chaib Oularbi, Fatimata Kamara, Germaine 
Sadhinoch, Jouri Bakker, Michel Overkamp, Mohammed Nasfi, Renée Sterk, David, Alexander, Josse 

Sarab..  
  
Oproepkrachten:  
Bastienne Riemer, Emma Hoefnagels, Femke Koolmees, Isis Den Ouden, Jack Adam, Levi Laaper, 
Lili/Joshua Biegnole, Mees van Zessen, Sjoerd ten Katen, Suzanne Riemer en Zara Lobst. 

 
Coördinatie en administratie: 
Evelien van der Pluijm (24 uur) werkte per september 2017 bij de Speeldernis. Naast haar 
coördinerende rol v.w.b. vrijwilligers, oproepkrachten en stagiaires is zij tevens verantwoordelijk voor 
de administratie binnen de Speeldernis. Wegens financiële tegenvallende resultaten hebben wij haar 
contract niet kunnen verlengen en afscheid moeten nomen in juli 2018. Oproepkracht Frederike 
Riemer heeft in het kader van spelenderwijs leren en groeien haar functie overgenomen. 

 
Educatief medewerkers  
Robine Groen-Houchin (16 uur) - NME en Natuursprong. 
Annemieke Westerink (zelfstandige, gemiddeld 12 uur per week)  
 
Activiteitenbegeleider 
Wendy Walop (25 uur) was in 2018 verantwoordelijk voor brede school activiteiten, seizoensfeesten, 
ondersteuning en inval bij NME en Natuursprong. 
 
Leidinggevende  
Ian Mostert (32 uur)  
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2.2 Vrijwilligers  
Naast onze structurele vrijwilligers die hierboven beschreven staan hebben we in 2018 diverse 
organisaties ontvangen die de handen uit de mouwen hebben gestoken bij ons. Ook tijdens 
landelijke vrijwilligersdagen zoals NL Doet en de landelijke Natuurwerkdag hebben wij steun gehad 
van vrijwilligers 
 
2.3 Stagiairs  
In 2018 hebben 9 studenten/scholieren van Zadkine, Albeda en het Wellant College de Speeldernis 
versterkt. Ook hebben in 2018 scholieren van diverse middelbare scholen hun maatschappelijke 
stages bij de Speeldernis volbracht.  
 
2.4 Bestuur 
In 2018 bestond het bestuur uit:  
Philip Kuypers (voorzitter)  
Franck Riemer (penningmeester)  
Elske Wits (algemeen bestuurslid) 
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3 Activiteiten  
  

3.1 Seizoensfeesten 

Tijdens de seizoensfeesten in 2018 zijn er speelse 
en laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor 
families met kinderen vanaf 4 jaar die passen bij 
het seizoen. Het was een combinatie van 
activiteiten van ‘echte publiekstrekkers’ zoals 
vlotten varen, broodjes bakken op een vuur 
gecombineerd met natuur educatieve elementen 
zoals een kennismaking met de bijen of een 
speurtocht over herfstschatten. In deze speurtocht 
die ouders en kinderen zelf konden doen zaten 
weetjes over flora en fauna en activiteiten ideeën 
tips voor thuis. Op de seizoensfeesten in het 
laagseizoen was meer ruimte voor risicovol spel en 
konden kinderen in kleinere groepjes meedoen aan 
een workshop vuur maken of het uithakken van ijs.  
Door de vrije setting om met een strippenkaart langs de activiteiten te gaan bleef er tussen de 
activiteiten door voldoende ruimte voor spontane ontdekkingen of een rustmoment met een kopje 
koffie of een lekkere tosti. Ook kregen de echte fanatiekelingen bij de creatieve activiteit de ruimte 
om alleen of met hulp van ouders langer aan de slag te gaan om eigen versie te maken van het 
mooiste bouwwerk van natuurlijke materialen. De medewerkers zijn erin geslaagd om de ouders op 
een leuke manier te betrekken bij de activiteiten van de kinderen. Het sprookjesachtige 
enthousiasme bij het verhalentheater en de heerlijk soep van onze topvrijwilligers krijgen ook elk 
feest weer lovende woorden van de bezoekers.  
 
3.2.1 Schoolreisjes  
Het aantal schoolreisbezoekers blijft stijgen. Van kinderen en leerkrachten krijgen we veel 

enthousiaste reacties.  

3.2.2 Verjaardagsfeestjes  
In 2018 zaten we dicht tegen het recordaantal kinderfeestjes aan dat geboekt was in 2017.  

3.2.3 Open kampvuur  
Op de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag maken wij kampvuurtjes als er voldoende 
belangstelling is. Boven het kampvuur maken kinderen en ouders allerlei lekkers terwijl zij nog 
nagloeien van het spelen. Naast onze bekende lekkernijen hebben we dit jaar ook regelmatig tosti’s 
boven het vuur bereidt. Ook tijdens schoolreisjes bieden wij kampvuurtjes aan die vaak met plezier 
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worden afgenomen. 
  
3.2.5 Rondleidingen  
Diverse partijen uit binnen en buitenland zijn rondgeleid. Bij deze bezoekers valt te denken aan 
gemeenten en particuliere organisaties die de tuin bezochten ter inspiratie om zelf aan de slag te 
gaan met speelnatuur. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld ook bezoekers uit Canada, Brazilie en 
Finland ontvangen. 
 
3.2.6 Brede school:  
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag organiseert de Speeldernis natuurbelevingsactiviteiten 
voor BSO binnenstebuiten van Kinderdam. 
Elke paar weken is er een andere themareeks met verschillende activiteiten die inhoudelijk raakvlak 
hebben met natuureducatie, duurzaamheid, de seizoenen, techniek, biologie, natuur en scheikunde, 
taal, voeding, bouwen, sport en spel, creatieve expressie en moes tuinieren. 

Veel kinderen gaan al jaren naar de BSO en de Speeldernis en het blijft dan ook altijd een uitdaging 
om de nieuwsgierigheid te blijven prikkelen en aan te sluiten bij de interesses van de kinderen. Een 
breed programma en de kinderen laten meedenken in de programma’s helpt hierbij. 
Het is mooi om te zien dat de georganiseerde activiteiten zichtbaar een inspiratiebron vormen voor 
de kinderen in hun eigen vrije spel. 
Tijdens en na de activiteiten is er ook veel ruimte voor spontane leerervaringen die niet vooraf in het 
programma zijn opgenomen. We proeven bijvoorbeeld gevallen walnoten, ruiken aan bloemen, 
voelen aan padden en bekijken dode dieren. 
 
Op vrijdagen hebben kinderen van de Van Oldebarneveltschool deelgenomen aan activiteiten bij de 
Speeldernis. Met veel enthousiasme is de avonturenclub ontvangen. 
 
3.2.7 Kunst en cultuur activiteiten  
Het atelier is een goedbezochte activiteit die op zaterdagochtenden wordt georganiseerd door 
Astrid, een van onze vrijwilligers. We hebben van een andere aanbieder ook teken- en 
schilderworkshops in de tuin aangeboden. 
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Met theatermakers en muzikanten hebben we in 2018 voor het eerst een vier seizoenen muziek en 
theaterprogramma gedraaid. Het programma is goed ontvangen en in 2019 organiseren we hopelijk 
meer van deze activiteiten. 
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4 Natuur- en Milieueducatie (NME) voor de scholen in Noord  
 
4.1 Vier Seizoenen Speeldernis & Speeldernis op School  
De vraag naar NME-activiteiten bij de Speeldernis is groot. Binnen Noord is jaar in jaar uit het 

maximaal aantal deelnemende groepen behaald. En dit zouden er nog meer kunnen zijn. Maar ook 

uit andere gebieden krijgt de Speeldernis de vraag om NME-aanbod te bieden. Om ons programma 

verder te versterken organiseren wij dit jaar een programma op school dat doorontwikkeld wordt op 

maat.  

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn erg te spreken over het programma. En tijdens de lessen 

worden er naast diverse inhoudelijke leerervaringen ‘bijvangsten’ gedaan. Zo zien leerkrachten van 

sommige groepen een geheel andere dynamiek ontstaan wanneer de kinderen in de Speeldernis zijn. 

Ze spelen veel vrijer, beter samen, met rust en aandacht. Ook ontstaan er soorten spel en 

groepssamenstellingen die normaal niet zichtbaar zijn. Deze groepen blijven na de lessen nog wat 

langer bij de Speeldernis om deze ruimte aan de kinderen te bieden.  

 

5. Speelnatuur in de Stad 

5.1 Natuursprong 

Voor 1 oktober 2018 heeft de Speeldernis 57 begeleiders van kinderen opgeleid. De deelnemers 

kwamen uit diverse wijken in Rotterdam en vanuit diverse organisaties. Groepen die 

deelgenomen hebben komen bijvoorbeeld van organisaties die sportbuurtwerk aanbieden, 

leerkrachten van basisonderwijs en van speciaal basisonderwijs, een sportschoolhouder, 

kinderopvangorganisaties en aanbieders van natuur- en milieueducatie.  De deelnemers hebben 

de beloofde activiteiten ruimschoots uitgevoerd. Speeldernis-medewerkers zijn bij tenminste 79 

activiteiten aanwezig geweest. Van diverse deelnemers hebben wij gehoord dat zij de 

activiteitenmap veelvuldig gebruiken. Sommigen organiseren bijvoorbeeld 1 a 2 activiteiten per 

week uit. Sommigen zijn zich bewust dat zij al regelmatig activiteiten aanboden die als 

Natuursprong bestempeld kunnen worden. Op basis van deze informatie weten wij dat de 

deelnemers ruim 100 activiteiten georganiseerd hebben en nog steeds activiteiten organiseren. 
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5.2 Groene schoolpleinen (projectleiding) 

In 2018 heeft de Speeldernis diverse scholen geïnspireerd en begeleid om een omgeving zoals bij de 

Speeldernis op het schoolplein te ontwikkelen om kinderen optimaal te laten spelen en leren. De 

komende jaren willen wij hiermee doorgaan. 

 

 

  


