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1 - Samenvatting jaarrekening 2020

Inkomsten 2019 2020

Subsidies, fondsen en

donaties €10.075 €58.132

Opbrengst verhuur €13.166 €11.251

Baropbrengst €19.693 €13.773

Faciliteiten €1.365 €8.640

Workshops €4.710 €3.499

Beheer en arbeid €4.470

€53.480 €95.295

Directe kosten

Inkopen bar €26.801 €10.718

Inkoop activiteiten €376 €13.159

Inhuur ZZP-ers €16.260

Inventaris en inrichting €232

Onderhoud en inboedel €4.347 €3.471

Kosten vrijwilligers €795 €1.040

€32.319 €44.880

Huisvestingskosten

Huur €1.703 €18.133

Algemene kosten

Kosten internet €717 €772

Administratiekosten €364 €242

Promotie €221 €1.138

Verzekeringen €291 €451

Kantoorbenodigdheden €405 €1.054

Bankkosten €115 €226

Overige algemene kosten €55 €60

€2.168 €3.943
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2 - Activiteiten en Statistieken

Verhuur 2020
Kinderfeestjes 21
Bijeenkomsten 8
Zakelijke verhuur 4
Spelinloop Combiwel 20
Buurtinitiatief 6
Educatieve bijeenkomsten 12
Pedagogische begeleiding Heppiezijn 98

Sport
Yoga lessen (ook online) 80
Pilates lessen 12
Essentrics lessen 12

Gemiddeld bezoek van kinderen in de speeltuin
Bezoek kinderen met ouders 1.380 per maand
Scholen, BSO’s en kinderdagverblijven 200 per maand

Herhalende activiteiten in de Gibraltar:

Yoga;
Tieneryoga;
Pilates;
Essentrics;
Handwerkclub;
Surina’s Knutselclub;
Spelinloop Combiwel;
Krassen & sporen maken;
Kids & coffee;
Ronnie Gardner Methode;
Monkeymoves;
Speeltuin Wijkraad (Vreedzaam);

Veiligspelen voor families met een
kwetsbaar kind;
Naschoolse activiteiten van Heppiezijn;
Ouderenkoffie;
Proefjeslab;
Mag het een onsje minder;
AA;
Naaiatelier;
Proefjeslab;
Vrije academie lezingen;
Lego vakantiekampen Youngengineers;
Filosofisch Café Sisyphus;

Eenmalige activiteiten in De Gibraltar

Karaokeavond;
2 jarig bestaan;
Lunchtasjes 5 mei ouderen in de buurt;
Kleurplaten actie Gibraltarbuurt;
Kinderkunst voor ramen van de Pastorie;
Ansichtkaarten actie Vreedzaam;
Klassenborrels van diverse scholen;
Diverse activiteiten voor Midzomer

Mokum;
BoloDoeMarkt;
Week van de Verbinding;
Burendag;
Nederland Zoemt;
World Clean up day;
Bos en Lommer Theaterfestival;
Vrijevogel Trektocht;
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Prikkelarme voorstelling;
Samenspeelweek NSGK;
Nederland Schoon;
De schoonste Straat;

De Week van Vreedzaam Amsterdam;
Sinterklaas verkleedfeest;
Schoentje zetten;

3 - Samenwerken in de Gibraltar
ZZP-ers, bedrijven, overheid in initiatieven die activiteiten aanbieden in De Gibraltar:
Amsterdams Jeugd Theater Collectief;
Combiwel/ABC-west;
Stadsdeel West;
4/5 Mei comité;
Stichting Vreedzaam;
Young Engineers Amsterdam;
Heppiezijn;
Vrije Academie;

NSGK;
Oranjefonds;
SBB (leerbedrijf);
Monkeymoves;
Beter Buren;
AA;
Schoonste straat van Bos en Lommer;
Boomgaardschool;

Netwerken/ bijeenkomsten waaraan De Gibraltar deelneemt
Buurtnetwerk;
Netwerk Gibraltarbuurt;
Stichting Vreedzaam;

Maak020;
Sociale Helden West;
Thuis in West;
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4 - Projecten in 2020

Het jaar 2020 was een bewogen jaar waarin de activiteiten telkens moesten aanpassen aan
de omstandigheden en richtlijnen rondom het covid19 virus. Het was moeizaam om de juiste
motivatie te vinden, aangezien alle activiteiten van De Gibraltar erop gericht zijn mensen bij
elkaar te brengen dat dit nou hetgeen was wat niet mogelijk bleek. Er waren soms grote
uitdagingen, maar toch kijken we terug op een succesvol jaar.

Buren van De Gibraltar
In het voornamelijk door Corona beheerste jaar is er veel gebeurd. Ondanks dat er weinig
dagen zijn geweest waarop we mensen binnen konden ontvangen, is er veel in het Buur-thuis
en online gebeurd. Van maart tot juni waren we gesloten. Tussen juni en oktober mochten
we mondjesmaat mensen binnen ontvangen. In oktober was er een korte sluiting en helaas
ging vanaf december alles weer op slot. Lastige tijden om het contact met de buren te
onderhouden! Activiteiten of evenementen die we hadden voorbereid en gepland konden op
het laatste moment niet doorgaan. Ook al mochten bij periodes de horeca en
speelgoeduitleen niet open zijn, waren we toch dagelijks aanwezig in de openbare speeltuin
en hebben we samen met onze buren de speeltuin schoon, netjes en veilig kunnen houden.
We hebben iedereen gevraagd om de omgangsregels van het RIVM te hanteren, hou als
volwassenen afstand van elkaar en ga niet de speeltuin in als het er al te druk is. Een van
onze buren bedacht deze slogan in de eerste lockdown:
“Wees een goede buur blijf niet langer dan een uur.” Wij vinden hem nog steeds heel
toepasselijk!

Activiteiten tijdens covid-19
Toen duidelijk werd dat we langer dan een paar weken binnen moesten blijven, vroeg
stadsdeel West ons om een plan te schrijven voor de weken waarin we niet open konden. We
kwamen met 10 plannen. 1) Het opschroeven van de frequentie van de nieuwsbrief van
maandelijks naar wekelijks, 2) online sportlessen in plaats van fysiek op de locatie, 3)
creatieve activiteiten via zoom, 4) Belcirkel voor ouderen, 5) Voorleesboekje van de dag, 6)
Theater met Amsterdams Jeugd Theater Collectief, 7) Speurtocht, 8) 4-5 mei viering, 9)
stoepkrijt en kleurplaten actie in de buurt, 10) paasoptocht en 11) heel optimistisch: een
knallend feest voor als weer samen mochten komen!
We kregen geen akkoord op deze plannen. Een paar van deze plannen hebben we zonder
budget alsnog uitgevoerd ( extra nieuwsbrieven, online sportlessen, voorleesboekje van de
dag, 4-5 mei viering en de stoepkrijtactie). Sommige plannen zijn uiteindelijk met behulp van
een buurtbudget toch nog gestart zoals de speurtocht: (Bos en Lommer theaterfestival).

Veilig spelen tijdens de lockdown
Meteen na de lockdown in maart 2020 zagen we sterke terugloop in het bezoek aan de
speeltuin van gezinnen met kinderen met een beperking. We schreven een plan en kregen
steun van Fonds Kind en Handicap. Dit is een succesvol project geworden, maandenlang
konden gezinnen een afspraak inplannen op de weekdagen na sluitingstijd en op zondagen.
Tussen de speelmomenten door werd er schoongemaakt en gedesinfecteerd. Uit heel
Amsterdam en omstreken kwamen families naar ons toe. Er zijn 171 kinderen komen spelen.
Een deel van deze ouders weet nu ook de weg naar onze andere activiteiten te vinden.
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Deze kinderen met een beperking hebben we uitgenodigd voor de activiteiten van Midzomer
Mokum. Het was mooi om te zien dat er een doelgroep kwam die we anders niet hadden
kunnen bereiken. Men voelde zich welkom en veilig om deel te nemen aan de reguliere
activiteiten. Dat is een mooi voorbeeld voor echte inclusie in De Gibraltar.

Media aandacht
De Telegraaf schreef een artikel Veilig Spelen in speeltuin De Gibraltar;
Pakhuis de Zwijger nodigde ons uit om deel te nemen aan 1e Wij Amsterdam
livecast, De jeugd van tegenwoordig.

Ik vergeet je niet
Als snel na de eerste lockdown werd duidelijk dat de herdenking en Bevrijdingsdag
activiteiten niet door konden gaan. Michelin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie hebben ‘de
smaak van de stad’ gevangen in een veganistische maaltijdsoep. Deze maaltijdsoep konden
we uitdelen aan de buurtgenoten waar we anders mee aan tafel zouden zitten.
Aanvullend bedachten we een uitdeelactie met 80 lunchtasjes in de buurt. We wilden juist
de ouderen bereiken die veel thuis zitten en weinig contact hebben. Met een groep
vrijwilligers zijn we door de gibraltarbuurt gelopen en hebben we aangebeld bij de huizen
met ouderwetse gordijntjes en plantjes in de vensterbank. Daar vroegen we of ze oudere en
eenzame buurtgenoten kenden die we ook met een lunchtasje konden verrassen. De
ouderen leefden op, omdat er aan ze gedacht werd, ze gezien werden en zich verbonden
voelden.
In de dagen voor 5 mei zijn er ansichtkaarten in de buurt verspreid. Kinderen uit de buurt
schreven een gedicht voor de achterkant en zo kwamen we toch nog een beetje dichter bij
elkaar. Alle brievenbussen in de Gibraltarbuurt hebben er één gekregen. Een kaart om je
beste buur, je lieve oma of een lieve vriendin uit te nodigen om op 5 mei samen de lunch te
delen op je balkon, in gedachten bij elkaar. In samenwerking met 4/5 mei comité en
Vreedzaam West werd deze actie ook in de Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt
verspreid. De kaarten zijn ook digitaal verspreid op Facebook, Instagram en via
nieuwsbrieven en e-mail. Op 4 mei versierden we de ramen van de pastorie van de
Boomkerk met de prachtige tekeningen en kunstwerken die kinderen in de buurt hebben
gemaakt!

Meer groen en kleur in de tuin
Een van de manieren om de buurt te verbinden is het groen in deltuin. Er zijn betrokken
buren die ons helpen met het onderhoud van de planten en de plantenbakken. Deze zomer
kwamen er 5 vrolijk gekleurde tonnen bij. Er is een clubje vrijwilligers en buurtgenoten
ontstaan die plannen aan het smeden zijn voor voor moestuinbakken voor de buurt.

Vrijwilligers
Ook in 2020 is het aantal vrijwilligers weer toegenomen. Drie buurtgenoten die graag de
Nederlandse taal beter willen leren (Saoedi Arabië, Griekenland, Haiti ).
Onze vrijwilligers hebben vriendschappen gemaakt met andere vrijwilligers. In de Corona tijd
hebben ze privé afspraken gemaakt en zijn elkaar maatjes geworden. Deze vriendschappen
ervaren ze als heel waardevol. De dames van de handwerkclub zijn nu een wandelgroep
begonnen uit eigen initiatief en behoefte.
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Onze vrijwilligers nemen ook taken uit handen van Rhea en Jolanda. Zoals het schrijven van
de nieuwsbrief; meedenken en schrijven van  projectplannen; buurtinitiatieven en het maken
van roosters. De vrijwilligers zijn gastvrouwen in het buur-thuis en in de aangrenzende
speeltuin. Hierdoor hebben Jolanda en Rhea veel meer tijd om kantoorwerk te doen. Dit is
goed te zien in alle positieve voortgang van de verschillende projecten.
We zijn dankbaar voor deze waardevolle ondersteuning en proberen daar waar we kunnen
ook hen te ondersteunen. Er zijn inmiddels 2 vrijwilligers die zo veel uren draaien dat we hen
een (belastingvrije maximale) vrijwilligersvergoeding kunnen geven.
Half augustus overleed heel plotseling Jeroen van Berkel. We waren er (en zijn er nog)
allemaal stuk van. In de dagen voor de uitvaart en de periode erna hielpen we waar nodig.
Het heeft ons team nog hechter gemaakt. Zijn dochter Serijn en vriendin Caroline zijn
vrijwilligers. We hielpen met de opvang van Serijn, het maken van een herdenkingssite en
boden ruimte voor het enorme bloemstuk dat de familie en vrienden zelf wilden maken.
Tijdens de sluiting van het buur-thuis heeft de buurvrouw aangegeven dat ze elke dag het
hek wil openen en sluiten.
Er is whatsapp groep genaamd “speeltuin hek” samen met 20 bewoners, hierin wordt nieuws
en praktische zaken gedeeld met onze buren.

Wormenhotel
In april kregen we een wormenhotel van Le Compostier. Er doen 5 gezinnen mee aan dit
project. De wormen doen het goed. De kinderen vinden het leuk om door het luikje te kijken.
We vragen buurtgenoten om hun groenafval te brengen voor de wormen. De compost
gebruiken we voor de moestuinbakken.

Burendag 2020
De Gibraltar deed ook dit jaar weer mee. Het ging wel net iets anders in andere jaren. We
houden 1,5 m afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur!
Open lucht Atelier en tentoonstelling Thema “Lockdown”. Er stond de hele dag koffie to go
klaar voor de buurt en iedereen kon een knutselpakketjes halen om mee te knutselen.

Week van de verbinding
Om ons vrijwilligers team nog meer met elkaar te verbinden hadden we het idee om een
training verbindende communicatie te geven.Helaas was het niet openbaar voor alle
buurtbewoners en daardoor niet goedgekeurd.Deze training mogen we wel via een andere
subsidie aanbieden aan onze vrijwilligers We hebben toen een alternatief bedacht..
In het kader van de week van de verbinding deelden we driehoekjes stof uit. Samen met wat
materiaal om dit driehoekje te beschilderen of er iets op te borduren. Al deze driehoekjes
vormen samen een verbindende vlaggenlijn. In tijden waarin we afstand van elkaar moeten
nemen door het coronavirus, brengen we op deze manier de buurt weer in verbinding.

SamenSpeelweek van de Speeltuinbende
Er werd veel gesproken over het kinderen met een beperking in het nieuws dit jaar. De
Gibraltar beheerd de aangrenzende openbare speeltuin. Deze speeltuin werd als een van de
15 speeltuinen uitgekozen om dit jaar de allereerste samenspelweek in te organiseren. Er
stonden spannende dingen op de agenda! Uiteindelijk werden er door aangescherpte
maatregelen alleen speelmateriaal geleverd voor de herfstvakantie. Er konden binnen en
buiten helaas geen groepsactiviteiten plaatsvinden.
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Nominatie Omarmprijs 2020
Helaas zijn we het niet geworden maar we zijn even zo trots om genomineerd te zijn geweest
voor de Omarmprijs 2020.

West Begroot 2020
We deden al eerder mee, zo ook dit jaar. We hebben een plan ingediend voor een
drempelvrije soos. Een van de drie pijlers van Westbegroot is namelijk inclusie. Helaas zijn
we het niet geworden. De meest recente editie Westbegroot heeft helaas geen onderdeel
inclusie meer.

Midzomer Mokum 2020
Door de hele stad werden in de zomervakantie van 2020 activiteiten voor kinderen
georganiseerd. Wij deden ook mee met onderstaand programma. 6 weken lang een vol
programma met herhalende activiteiten:
Spelinloop 0-2,5;
Knutselen in de Gibraltar 4+;
Concert en workshop Philomela 6+;
Natuur /scheikunde ProefjesLAB* 7+;
Theater poespas – Vreedzaam 4+;
Voorlezen en tekenen 3+;

Surina’s Krea Club 6+;
Zeep/tandpasta maken, Wasted 8+ ;
Playground 8+;
Insectenhotel maken 8+;
Naailes 8+;
Vrije vogel trektocht;

Bos en Lommer Theaterfestival
Vanwege het grote succes in de zomer en het perfecte concept van AJTC (Amsterdams Jeugd
Theater Collectief) is besloten om de voorstelling van ‘Het vrije vogel festival’ te herhalen. In
de herfstvakantie, op woensdag 14 oktober, was de kans om dit bijzondere en vrolijke
theater (opnieuw) te zien. Als aanvulling kwam er een digitale speurtocht met QR codes en
geluidsfragmenten. Zo kon de drukte vermeden worden en was de mogelijkheid om de
speurtocht op je eigen tijd en tempo te doen.

Een luifel in de speeltuin voor slecht weer
Tijdens de eerste zomerse buien zagen we het al: ouders komen ook met slecht weer naar de
speeltuin. Juist in deze tijd is buiten spelen zo belangrijk. Echter we zagen ook dat bij de
eerste regendruppels ouders kwamen schuilen onder het kleine afdakje van De Gibraltar. We
bedachten een houten constructie waarover zeil gespannen kon worden om zo ouders en
buren de mogelijkheid te geven om op veilige afstand van elkaar te schuilen.
Ook kon er onder de luifel buiten activiteiten georganiseerd worden. We kregen een budget
van 3.000 van Fonds voor West. Dit project is nog niet afgerond.

AA
Omdat er steeds meer plekken in de stad sloten, zocht de AA een ruimte om bijeenkomsten
te houden. Inmiddels zijn er 4 AA groepen die in kleine groepjes samenkomen in de Gibraltar.
Het was lastig uitzoeken of deze groepen buiten de regelingen vallen, maar het
informatienummer coronavirus gaf doorslag dat dit kwetsbare groepen zijn wat juist wel
mocht. Elke bijeenkomst is ook online zodat mensen ook vanaf huis aan kunnen sluiten.
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Buurtbudget activiteiten
Proefjes lab en tieneryoga waren succesvol en zeker voor herhaling vatbaar als we straks
weer open mogen.
De St Maarten optocht, Tiktok dansjes workshop, de kerststukjes maken konden helemaal
niet doorgaan. Het budget voor deze activiteiten gebruiken we als de maatregelen
versoepelen. Bv met een paasactiviteit.
Andere activiteiten werden halverwege tot nader order uitgesteld zoals de handwerkclub, de
ouderenkoffie en Kids & Coffee. Het Sinterklaasfeest is in aangepaste vorm doorgegaan.

Inclusieve speeltuin
De Gibraltar heeft in 2020 overleg en samenwerking gezocht over dit onderwerp met:
Markant/platform mantelzorg;
Cliëntenbelang;
Reade;
Stadsdeel West;
Maak 020;

Fonds Kind en Handicap;
Jantje beton;
NSGK;
Nuso;
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5 - Doelstellingen
Stichting De Gibraltar wil de Gibraltarbuurt helpen verbeteren. Daarbij laten ze zich leiden
door onderstaande visie.

In onze buurt zorgen we voor elkaar en onze omgeving. We hebben oog voor elkaars

vaardigheden en uitdagingen. We ondernemen duurzaam en betrekken de buurt bij alle

projecten.

Behaalde doelen 2020:
Meer sociale cohesie in de Gibraltarbuurt;
Aanbod activiteiten is ondanks corona redelijk gebleven;

Aanvullende doelstellingen voor 2021
Promoten van de ontmoetingsplek als inclusieve ontmoetingsplek, waar er meegedaan kan
worden door alle buurtbewoners.
We willen dat kinderen nog meer buiten in de speeltuin kunnen spelen. Liefst 7 dagen in de
week. Te beginnen met een dag speciaal voor de kinderen met een beperking.
De biodiversiteit vergroten in de speeltuin en meer aandacht aan voeding door moestuinen
aan te leggen waar ook kinderen met rolstoel doorheen kunnen.
Bestrijding eenzaamheid in de buurt. Meer aandacht voor de inclusieve community waar
iedereen zich betrokken voelt, gezien en gehoord. Elk mens van jong tot oud.

Marketing strategieën
In het jaar 2021 zullen we meer van ons laten zien. Er zal aan de buitenmuur de naam en
informatie van De Gibraltar komen te hangen.
Er wordt druk gezocht naar financiële mogelijkheden om de inclusieve speeltuin nog meer
onder de aandacht te brengen. Het project Veilig spelen heeft De Gibraltar kenbaar gemaakt
bij de doelgroep, maar nog steeds zijn er ouders met kinderen met een beperking in de buurt
die de speeltuin niet kennen. We willen ze bereiken door speciale scholen en de
professionals te laten weten dat De Gibraltar speeltuin de 1ste inclusieve speeltuin van
Amsterdam is. En door posters te ontwerpen en op te hangen op plekken waar ouders met
een kind of jongere met een beperking komt.
We richten ons exclusief op deze doelgroep met onze marketing uitingen. We merken dat
mond op mond op reclame voor de kinderen zonder beperking prima gaat. Ook kiezen we er
bewust voor geen superdrukke speeltuin te worden. Het doel waarmee de speeltuin al in
2015 is gerenoveerd t.w.: inclusief spelen; houden we hiermee in stand.

6 – Subsidies, fondsen en donaties

Onderstaande subsidies, fondsen en giften heeft de stichting toegekend gekregen in 2020
 

1) Subsidieregeling Maatschappelijk initiatief stadsdeel West:
Activiteiten ontwikkeling voor Stichting De Gibraltar
Toegekend bedrag: € 10.000

2) Fonds Kind en Handicap;
Veilig (prive) spelen tijdens de lockdown voor gezinnen met een kind met een
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beperking
Toegekend bedrag: € 4.670

3) Gift
Resterend saldo opheffing Stichting Buren in Gibraltar Bewoners initiatief
Gift € 1.760

4) Eenmalige Initiatieven SD West
Midzomer mokum, kinderactiviteiten in de zomervakantie
Toegekend bedrag: € 7.500

5) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West
Week van de Verbinding 2020
Toegekend bedrag: € 1.050

6) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West 
buurtactiviteiten proefjeslab, tieneryoga en handwerkclub
Toegekend bedrag: € 4.650

7) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West 
Bos en Lommer Theaterfestival
Toegekend bedrag: € 4.195

8) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West 
St maarten
Toegekend bedrag: € 1.250

9) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West 
Sinterklaasje spelen, Alternatief sinterklaasfeest met een verkleedpartij met de
kinderen van Heppiezijn.
Toegekend bedrag: € 2.840

10) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West
Kids en Coffee
Toegekend bedrag: € 2.450

11) Subsidieregeling Maatschappelijk initiatief stadsdeel West
Inclusieve speeltuin en training verbindende communicatie
Toegekend bedrag: € 9.152

12) ABC- Buurtbudget
Ouderenkoffie
Toegekend bedrag: € 1.285

13) Fonds voor West
Een luifel in de speeltuin om de winter corona-proof te maken. Ouders kunnen zo op
1,5 meter afstand droog staan
Toegekend bedrag: € 3.000

14) Donaties
via onze Website € 754

Afgewezen Fondsenaanvragen:
MAEX Impuls Amsterdam December
MAEX Impuls Amsterdam September
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7 - Voorlopige jaarplanning

In 2021 willen we meer Zondag activiteiten. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een
budget nodig voor de opstart. We werken aan een projectplan voor fondsenwerving.
Uit het contact met de ouderen in de buurt is naar voren gekomen dat er een wens in de
buurt is voor meer activiteiten voor ouderen. Ook hiervoor werken we aan een projectplan
voor fondsenwerving.

Op hande zijnde verandering in 2021

Leerbedrijf
We hebben in Februari 2020 de status “erkend leerbedrijf” gekregen. Vrijwel direct na deze
toekenning wisten we dat we vanwege alle maatregelen geen werkzaamheden voor deze
doelgroep hebben. Ook zijn we benaderd door een stagebegeleider van De Heldering. De
Gibraltar is een geschikte werkplek/stageplek bevonden voor jongeren met een beperking.
Zodra er meer mogelijk is zullen we hiermee starten.

Beheer buitenruimte
In een groen subsidie aanvraag nemen we behalve een post voor moestuinbakken ook een
kleine vergoeding voor het onderhoud van het groen op. De grasmat achter in de speeltuin
zou opnieuw ingezaaid mogen en de plekken waar de heg het niet meer doet willen we
opnieuw beplanten.
De opdracht van West Beweegt voor het beheer van de speeltuin loopt door in 2021. De
opdracht houdt in dat we speelgoed aanbieden zoals fietsjes en de ballen. Maar ook de
speeltuin en de toiletten schoonhouden hoort daarbij.

De Gibraltar heeft de speeltuin onderdeel gemaakt van Vreedzaam West door een
speeltuinraad op te richten. De door deze speeltuin raad bedachte regels hangen op door de
kinderen gemaakte borden in de speeltuin.
De regels moeten regelmatig gehandhaafd worden. Met name het personeel van
bezoekende BSO, TSO en NSO’s let niet op alle kinderen tegelijk. Het komt dan ook veelvuldig
voor dat wij BSO-kinderen aan moeten spreken op negatief gedrag. Door de regels en het
bijbehorende toezicht is de speeltuin vooral populair bij ouders met jonge kinderen die de
plek als extra veilig en gezellig ervaren.
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