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============================================================ 
 
Het jaarverslag 2000 begint met een paar woorden over de eerste uren van 2001. De ramp op 1 
januari 2001 heeft leed veroorzaakt die nu niet en waarschijnlijk nooit goed in woorden is uit te 
drukken. Vrijwilligers van Stichting De Speelderij zijn ook bij deze ramp betrokken geweest, 
hetzij als familie van slachtoffers hetzij als hulpverleners. Het was een gebeurtenis die diepe 
indruk heeft gemaakt en zal blijven maken. 
 
Langzamerhand komen de mensen uit Volendam, maar ook uit Edam weer enigszins in de 
normale dagelijkse gang van zaken, hoewel dat nooit meer zal zijn als voor de ramp. Ook voor de 
kinderen, waar Speeltuin De Speelderij voor is aangelegd, zijn de eerste maanden van 2001 van 
enorme invloed op hun leventjes. Stichting De Speelderij zal daarom, nog meer als daarvoor, de 
kinderen van Volendam en Edam de mogelijkheid moeten bieden om even onbezorgd te kunnen 
spelen en lekker kind te kunnen zijn. 
 

Bestuur Stichting De Speelderij 
Februari 2001 

 
============================================================ 
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Inleiding 
Dit is het tweede (financiële) jaarverslag van Stichting De Speelderij. Stichting De Speelderij is op 4 
september 1998 opgericht. Het eerste jaarverslag had betrekking op de periode 4 september 1998 t/m 31 
december 1999. Derhalve is dit het eerste jaarverslag van Stichting De Speelderij dat betrekking heeft op 
een normaal boekjaar hetgeen betrekking heeft op de periode 1 januari t/m 31 december. 
 
Conform de statuten van onze Stichting welke op 4 september 1998 gepasseerd zijn bij de notaris heeft 
onze stichting als doelstelling: 
1. Het realiseren en instandhouden van een speelvoorziening en een kinderboerderij, 
2. Het geven van educatie en voorlichting inzake de zich in de kinderboerderij bevindende dieren en 

andere dieren en inzake hun leefomgeving, 
3. Het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of soortgelijk doel, 
4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Teneinde aan deze doelstelling te voldoen is, in overleg met het bestuur van de gemeente Edam-
Volendam, vanaf medio 1998 (toen onze stichting nog in oprichting was) gestart met de werkzaamheden 
om een speeltuin op te zetten op de locatie die door de raad van de gemeente Edam-Volendam in haar 
vergadering van 25 juni 1998 (middels raadsbesluit 81-’98) is aangewezen. 
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Sinds dat moment zijn vele werkzaamheden verricht door ; 

• het bestuur van de Stichting De Speelderij,  

• vele vrijwilligers, 

• medewerkers en bestuurders van de gemeente Edam-Volendam, 

• specialisten op het gebied van speeltuinen (o.a. van de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en 
jeugdrecreatie, de NUSO). 

 
Al deze werkzaamheden hebben ertoe geleid dat op 20 oktober 2000 de speeltuin, hoewel nog niet 
volledig aangelegd, open is gesteld voor het publiek. Op 7 april 2001 staat de officiële opening vooralsnog 
gepland. We staan dus aan de start van het jaar waarin het echt moet gaan gebeuren; het jaar dat de 
speeltuin officieel wordt geopend en er voor het eerst een ‘echt’ speelseizoen wordt gedraaid. 
 
De periode 1 januari 2000 t/m 19 oktober 2000 
De eerste maanden van het jaar 2000 stonden in het teken van de verschillende acties om geld voor de 
aanleg van de speeltuin in te zamelen. In die maanden gebeurde er iets wat gehoopt werd. De 
financieringsmiddelen stroomde binnen. Dit ging zo voortvarend dat op 14 april 2000 de eerste paal van 
het beheerdersgebouw werd geslagen. 
 
Deze eerste paal is door de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, de heer Frank IJsselmuiden, 
geslagen. Dit was de start van de aanleg van de speeltuin. Op dat moment was de financiering echter nog 
niet rond. Met het beschikbaar komen van een tweetal subsidies, van het VSB-fonds en de gemeente 
Edam-Volendam (raadsbesluit 63-00, 25 mei 2000) is de financiering volledig rond gekomen. Dit houdt in 
dat er in de periode september 1999 t/m mei 2000 (9 maanden) er bijna ƒ 440.000 beschikbaar is 
gekomen. De omvang van dit geld, bijeengebracht door subsidiegevers, gemeente Edam-Volendam, 
bedrijven en particulieren uit Edam en Volendam en omgeving, is een resultaat waar een ieder bijzonder 
trots op mag zijn. 
 
Na het slaan van de eerste paal is de periode voor de zomervakantie met name gebruik gemaakt om de 
fundering en het terrein gereed te maken. Na de zomer is gestart met de opbouw van het 
beheerdersgebouw en het daadwerkelijk plaatsen van de toestellen en de aanleg van de verhardingen. Bij 
het plaatsen van de speeltoestellen zijn er grote vertragingen ontstaan als gevolg van leveringsproblemen 
bij de leverancier. Eind september waren de werkzaamheden echter dermate gevorderd dat besloten is om 
op vrijdag 20 oktober 2000 de speeltuin te openen voor het publiek. 
 
De resterende toestellen zijn op 31 december 2000 nog niet geplaatst maar worden in de maand februari 
2001 geplaatst waarmee de aanleg van de speeltuin daadwerkelijk is afgerond. Een toestel (de zogenaamde 
wipkrokodil) is vanwege veiligheidseisen tijdelijk niet leverbaar. In afwachting van de aanpassing van het 
toestel is besloten geen vervangend toestel aan te schaffen maar af te wachten of het betreffende toestel in 
2001 weer leverbaar komt. 
 
Juridische procedures 
Op 12 oktober 1999 is door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam de 
bouwvergunning afgegeven. Tegen deze afgifte is door een aantal omwonenden  van de locatie van de 
speeltuin bezwaar gemaakt. Op dit bezwaarschrift is op 14 april 2000 door de gemeente Edam-Volendam 
uitspraak gedaan waarbij het bezwaarschrift is afgewezen. Naast dit bezwaarschrift hebben de betreffende 
omwonenden bij de president van de rechtbank te Haarlem een verzoek om een voorlopige voorziening 
te treffen ingediend. Dit verzoek is op 10 maart 2000 door de president van de rechtbank afgewezen. 
 
Na afwijzing van het bezwaarschrift bij de gemeente hebben omwonenden wederom een verzoek voor 
het treffen van een voorlopige voorzienig ingediend, alsmede een beroep ingediend bij de president van 
de rechtbank te Haarlem. Deze twee zaken werden in één zitting gelijktijdig behandeld. In haar uitspraak 
van 14 juni 2000 zijn beide verzoeken afgewezen. Van de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge 
Raad hebben omwonenden geen gebruik gemaakt. Daarmee zijn de juridische procedures beëindigd en 
stond niets de aanleg van de speeltuin meer in de weg. 
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Hoewel het een zaak was tussen de gemeente Edam-Volendam en de omwonenden was Stichting De 
Speelderij belanghebbende in deze procedures. Tijdens deze procedures heeft de NUSO bijstand verleent. 
Stichting De Speelderij heeft echter geen kosten gemaakt met betrekking tot deze procedures. 
 
Het beheer van de speeltuin 
Het beheer van de speeltuin wordt, evenals de bestuur activiteiten, volledig door vrijwilligers uitgevoerd. 
Bij de openstelling op 20 oktober 2000 waren er een aantal vrijwilligers werkzaam, waaronder een hoofd 
beheerder. Na een aantal dagen echter besloot deze hoofdbeheerder met onmiddellijke ingang zijn 
vrijwilligerswerk te beëindigen. Het zal duidelijk zijn dat dit voor Stichting De Speelderij, maar vooral 
voor deze vrijwilliger zelf, een enorme teleurstelling was. 
 
Om als bestuur van Stichting De Speelderij hiervoor een oplossing te gaan bieden is direct gestart met de 
werving van nieuwe vrijwilligers. Hoewel er nog niet een volledig dekkend rooster kan worden ingevuld is 
het inmiddels wel gelukt om een aantal nieuwe vrijwilligers te vinden die met groot enthousiasme 
meewerken aan het beheer van de speeltuin. In 2001 wordt verder getracht om het aantal vrijwilligers 
verder uit te breiden zodat er de openstelling volledig gerealiseerd kan worden conform de beoogde 
openingstijden. 
 
Stichting De Speelderij is er voor de kinderen van Edam-Volendam en omstreken maar ook voor haar 
vrijwilligers. Het bestuur is dan ook van mening dat de vrijwilligers prettig moeten kunnen werken en de 
mogelijkheid dienen te hebben om zichzelf te ontplooien tijdens hun inspanningen als vrijwilliger. Het 
bestuur van Stichting De Speelderij ziet het dan ook als haar taak om voor haar vrijwilligers de 
voorwaarden te scheppen voor een prettige werksfeer. Het aantrekken van vrijwilligers is niet eenvoudig, 
het behouden van vrijwilligers op de lange termijn is wellicht nog moeilijker. Middels het geven van 
waardering en aandacht voor de vrijwilligers moet Stichting De Speelderij de komende tijd een toereikend 
bestand van vrijwilligers op zien te bouwen. 
 
Mede op verzoek van de beheerders gaan zij, tezamen met het bestuur, op 31 maart 2001 een cursus 
volgen. Het betreft een 1 daagse cursus “Omgaan met moeilijke situaties”. Deze cursus heeft als primair 
doel de vrijwilligers voor te bereiden op lastige situaties die zich ongetwijfeld een keer gaan voordoen op 
de speeltuin. Secundair doel van deze cursus is het bevorderen van het groepsgevoel van de vrijwilligers 
en het bestuur. Het bestuur van Stichting De Speelderij is van plan om haar vrijwilligers, daar waar zij dat 
wensen, de mogelijkheid te geven andere opleidingen te volgen die hun werkzaamheden als vrijwilliger 
kunnen vereenvoudigen. 
 
Draagvlak onder de bevolking van Edam-Volendam 
Een speeltuin kan niet bestaan zonder het draagvlak onder de bevolking. Middels de enquête die Stichting 
De Speelderij begin 1998 heeft gehouden was reeds duidelijk geworden dat er draagvlak is voor een 
speeltuin. Op het moment dat de speeltuin open ging was het natuurlijk toch spannend hoe dat draagvlak 
zich zou uitdrukken met betrekking tot de verkoop van de gezinsabonnementen voor de speeltuin. 
 
Na al een aantal dagen werd duidelijk dat dit draagvlak onze stoutste verwachtingen overtrof. Daar waar 
gehoopt was op ongeveer 500 gezinsabonnementen na een jaar werd dit aantal al na een week gehaald. 
Inmiddels staat de “teller” al op 797 gezinsabonnementen. En dat terwijl het eerste echte speelseizoen nog 
moet beginnen. Het bestuur van Stichting De Speelderij is zich er overigens van bewust dat de mailing 
over de openstelling, die in de week voorafgaande aan deze openstelling van 20 oktober 2000 is verspreid 
op alle basisscholen in de gemeente Edam-Volendam, aan deze enorme belangstelling heeft bijgedragen. 
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De stand van zaken met betrekking tot de gezinsabonnementen op 31 december 2000 is als volgt: 

• gezinnen uit Volendam  638 

• gezinnen uit Edam  147 

• overig (Zunderdorp, Landsmeer, Middelie, Monnickendam, 
 Oosthuizen, de Purmer, Purmerend)    12 
Totaal aantal gezinsabonnementen op 1 januari 2001  797 
 
Verantwoording subsidies 
Stichting De Speelderij heeft een aantal subsidies ontvangen. Daarnaast zijn van een aantal bedrijven en 
instellingen aanzienlijke bedragen ontvangen. Teneinde te verantwoorden dat deze middelen op een 
doeltreffende en doelmatige wijze zijn gebruikt zal Stichting De Speelderij haar financiële bescheiden over 
de periode 4 september 1998 t/m de afronding van de aanleg van de speeltuin ter controle aan een 
onafhankelijk accountant voorleggen. Na controle worden alle geldgevers geïnformeerd over de uitkomst 
van deze controle. 
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Financieel jaarverslag 
 

Exploitatieoverzicht 1 januari 2000 t/m 31 december 2000 

Omschrijving

4 september 

1998

t/m

31 december 

1999

1 januari 2000

t/m

31 december 

2000

Omschrijving

4 september 

1998

t/m

31 december 

1999

1 januari 2000

t/m

31 december 

2000

Bestuurskosten 61,50 663,18 Abonnementen 0,00 19.502,00

Administratiekosten 2,75 20,00 Donateurs 260,00 1.485,00

Bankkosten 18,31 92,70 Club van 100 200,00 1.800,00

Portokosten 109,70 75,10 Subsidies 85.500,00 203.000,00

Kosten inzamelingsacties 106,00 554,20 Schenkingen speeltoestellen 45.738,07 17.093,91

Verzekeringen 478,80 1.463,17 Giften particulieren 1.268,09 1.054,50

Contributies en verplichte 

bijdragen

222,94 133,67 Giften bedrijfsleven en 

instellingen

29.895,00 53.915,42

Attenties 5,99 128,50 Rente inkomsten 2,52 249,81

Juridische kosten 0,00 0,00 Inkomsten snoepgoed, koffie, 

ijs

0,00 1.729,95

Rentekosten 0,00 0,02

Onkostenvergoedingen 

vrijwilligers

0,00 250,00

Inkoop snoepgoed, koffie, ijs 0,00 1.793,47

Telefoonkosten 0,00 249,00

Schoonmaakmaterialen 0,00 22,85

Electra & water 0,00 204,63

Storting reserve aanleg 

speeltuin

161.681,16 276.863,83

Totaal lasten 162.687,15 282.514,32 Totaal baten 162.863,68 299.830,59

BatenLasten

 
 
Analyse 
Het maken van een analyse van het exploitatieoverzicht ten opzichte van een eerdere periode is niet 
mogelijk, omdat de (niet officiële) opening van de speeltuin pas op 20 oktober 2000 heeft plaats 
gevonden. Daarom wordt hieronder kort ingegaan op een aantal relevante aspecten van de 
exploitatierekening. 
 
Totaal baten ƒ 299.830,59 
Totaal lasten - 282.514,32 
Saldo baten en lasten ƒ 17.316,27 
 
Verzekeringen 
Door het bestuur van Stichting De Speelderij is en aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft 
verzekeringen op het gebied van de wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen met betrekking tot de 
bestuurlijke aansprakelijkheid. Deze verzekeringen zijn afgesloten op advies van, en via de landelijke 
organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, de NUSO. Daarnaast zijn er verzekeringen afgesloten in 
verband met de bouw van het beheerdersgebouw (inmiddels weer opgezegd) en de opstallen en inventaris 
van het beheerdersgebouw. 
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Storting reserve aanleg speeltuin 
Alle giften, steun en toezeggingen die Stichting De Speelderij heeft ontvangen ten behoeve van de aanleg 
van de speeltuin zijn gestort in de reserve aanleg speeltuin. De totale storting 2000 is als volgt tot stand 
gekomen: 

• Storting van inkomsten via club van 100 ƒ 1.800,00 

• Storting totaal subsidies - 203.000,00 

• Storting totaal schenkingen speeltoestellen - 17.093,91 

• Storting totaal giften particulieren - 1.054,50 

• Storting totaal giften bedrijven en instellingen - 53.915,42 
Totaal ƒ 276.863,83 
 
Abonnementen 
In oktober 2000 is gestart met de verkoop van abonnementen. Zoals eerder in dit jaarverslag waren er op 
31 december 2000 al 797 gezinsabonnementen verkocht. De eerste abonnementsperiode heeft betrekking 
op de periode oktober 2000 t/m december 2001. Met de in 2000 verworven inkomsten dienen derhalve 
ook de exploitatielasten 2001 betaald te worden. 
 
Donateurs 
Middels een mailing onder belangstellenden van de speeltuin (adressen verkregen via de enquête van 
januari 1998) en publicaties in de lokale media is medio december 1999 gestart met een actie onder 
particulieren. In de eerste 2 weken na deze actie hebben zich reeds 13 donateurs gemeld die ons jaarlijks 
gaan steunen middels een donatie van ƒ 20,00. Deze inkomsten zijn reeds verantwoord in de jaarrekening 
1999. In 2000 zijn daar totaal 69 donateurs bijgekomen die elk minimaal ƒ 20 hebben gestort. 
 
Club van 100 
Middels deze zelfde actie hebben particulieren de mogelijkheid gekregen om lid te worden van de club van 
100. Naast de twee leden uit 1999 zijn er in 2000 18 bijgekomen. De leden van de Club van 100 krijgen 
een eervolle vermelding in de (nog te plaatsen) publicatiekast in de speeltuin. 
 
Subsidies 
In 2000 een tweetal subsidieaanvragen positief gehonoreerd. Het betreft: 

• Gemeente Edam-Volendam ƒ 75.000,00 

• VSB fonds - 128.000,00 
Totaal ƒ 203.000,00 
 
Schenkingen speeltoestellen 
Naast financiële steun was het ook mogelijk de aanleg van de speeltuin te steunen middels de schenking 
van een speeltoestel. In het vierde kwartaal 1999 is van een vijftal bedrijven en een particulier, de 
toezegging ontvangen dat zij een speeltoestel gaan schenken. Hierbij is er een fout geslopen in de 
jaarrekening 1999. In het tweede kwartaal 2000 is gebleken dat er bij de schenking van een drietal 
toestellen (door één bedrijf) een dubbeltelling met betrekking tot de BTW is opgenomen. Dit is in deze 
jaarrekening gecorrigeerd. In 2000 zijn er nog 7 toestellen daadwerkelijk door bedrijven geschonken. Het 
gaat daarbij om een totaal bedrag van ƒ 22.053,00 waarop het eerder genoemde bedrag van ƒ 4.959,09 is 
gecorrigeerd. Deze schenkingen  zijn contractueel vastgelegd. 
 
Schenkingen particulieren 
Middels een mailing onder belangstellenden van de speeltuin (adressen verkregen via de enquête van 
januari 1998) en publicaties in de lokale media is medio december 1999 gestart met een actie onder 
particulieren. In 2000 is daarop een bedrag van ƒ 1.054,50 ontvangen. 
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Schenkingen bedrijfsleven en instellingen 
Middels een actie onder leden van de Industrie en Bedrijvengroep Edam-Volendam zijn contacten gelegd 
met vele bedrijven in de gemeente Edam-Volendam. In samenwerking met het bestuur van de IBEV is 
een mailing gehouden onder leden van de IBEV. Deze actie is in het najaar van 1999 gestart. Daarnaast 
zijn er een flink aantal bedrijven geweest die goederen dan wel diensten hebben geleverd om niet of tegen 
een flinke korting. De waarde van deze schenkingen totaal bedraagt in 2000 ƒ 53.915,42. 
 
 

Balans per 31 december 2000 

Omschrijving

31

december

1999

31

december

2000

Omschrijving

31

december

1999

31

december

2000

Beheerdersgebouw 0,00 127.324,38 Eigen vermogen 176,53 17.492,80

Speeltoestellen/verhardingen 0,00 240.992,50 Reserve aanleg speeltuin 161.681,16 438.544,99

Overige kosten aanleg 

speeltuin
4.164,25 40.207,04

Voorschotten via 

bestuursleden
300,00 100,00

Postbank 812.31.10 1.825,09 2.898,40 Nog te betalen verplichtingen 2.000,00 37.735,59

Rabobank 3856.38.450 2.652,76 44.839,77

VSB/Fortis Bank 4.777,52 23.322,43

Kas 0,00 54,80

Nog retour te ontvangen 

bedragen
0,00 233,45

Nog te ontvangen 

toezeggingen
105.000,00 14.000,00

Toegezegde schenkingen 

toestellen
45.738,07 0,61

Totaal activa 164.157,69 493.873,38 Totaal passiva 164.157,69 493.873,38

Activa Passiva

 
 
Analyse 
Het maken van een analyse van de balans ten opzichte van een eerdere balans is niet mogelijk, dit omdat 
dit het tweede financiële jaarverslag is van Stichting De Speelderij waarbij er nog geen ‘normale’ situatie is 
ontstaan. Daarom wordt hieronder kort ingegaan op een aantal relevante aspecten van de balans. 
 
Kosten aanleg speeltuin 
Stichting De Speelderij heeft er vooralsnog voor gekozen om kosten in verband met de aanleg van de 
speeltuin te activeren en te presenteren op de balans. Na afronding van de aanleg van de speeltuin (in het 
eerste kwartaal 2001) zal bekeken worden hoe Stichting De Speelderij afschrijvingstermijnen gaat 
vaststellen. 
 
Nog te ontvangen toezeggingen 
In 1999 is onder deze post opgenomen de subsidie van de Commissie Geïntegreerd Spelen van ƒ 80.000. 
Hierop is reeds een bedrag van ƒ 76.000 aan voorschotten ontvangen. De andere toezegging (van een 
anonieme gever) van ƒ 25.000 is na de start van de aanleg van de speeltuin eveneens ontvangen. 
Daarnaast is er in 2000 nog een toezegging van ƒ 10.000 ontvangen welke naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2001 wordt ontvangen. 
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Toegezegde schenkingen speeltoestellen 
Van een aantal bedrijven en particulieren is in 1999 en 2000 een toezegging ontvangen om een 
speeltoestel te schenken. In 2000 is door Stichting De Speelderij een totaalopdracht geplaatst bij IJreka 
Recreatie BV ten behoeve van de levering en aanleg van de speeltoestellen en verhardingen in de 
speeltuin. Deze opdracht is geplaatst door Stichting De Speelderij maar voor wat betreft de geschonken 
toestellen betreft het een opdracht uit naam van de betreffende bedrijven en particulieren. Deze 
sponsoren hebben hiervoor de factuur ontvangen en deze betaald aan de leverancier. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen op 31 december 2000 is ontstaan door het verschil tussen de baten en lasten in het 
boekjaar 1 januari 2000 t/m 31 december 2000: 
Totaal baten ƒ 299.830,59 
Totaal lasten - 282.514,32 
Saldo baten en lasten ƒ 17.316,27 
 
Reserve aanleg speeltuin 
Alle giften, steun en toezeggingen die Stichting De Speelderij heeft ontvangen voor de aanleg van de 
speeltuin zijn gestort in de reserve aanleg speeltuin. Het saldo op 31 december 2000 is als volgt tot stand 
gekomen: 

• Saldo op 1 januari 2000 ƒ 161.681,16 

• Storting van inkomsten via club van 100 ƒ 1.800,00 

• Storting totaal subsidies - 203.000,00 

• Storting totaal schenkingen speeltoestellen - 17.093,91 

• Storting totaal giften particulieren - 1.054,50 

• Storting totaal giften bedrijven en instellingen - 53.915,42 
Totaal ƒ 438.544,99 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en inkomsten 
In het raadsbesluit van de gemeente Edam-Volendam, 81-’98, 25 juni 1998 is niet alleen de locatie van de 
speeltuin bepaald, ook is een bedrag van ƒ 175.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door de gemeente 
Edam-Volendam gebuikt voor grondwerkzaamheden aan de locatie van de speeltuin alsmede het plaatsen 
van een hek rondom de locatie. Deze investering, van wezenlijk belang voor de aanleg van de speeltuin, is 
niet in de financiële administratie van Stichting De Speelderij opgenomen. 
 
 
 
Dit financiële jaarverslag is behandeld en vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting De 
Speelderij van 13 maart 2001. 

 
 
 
 
 

Hans Schoorl 
voorzitter 

 
 
 
 

Tom Plat 
penningmeester 
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Locatie speeltuin : Boezelgracht 2A 
  1132 PE Volendam 
  telefoon  06-23 249 665 
 
Medewerkers Stichting De Speelderij 
Bestuur 
Voorzitter : Hans Schoorl 

Neptunusstraat 26 
1131 WJ Volendam 
telefoon  0299-364308 
e-mail   schoveer@freeler.nl 

 
Secretaris : Ria Uitentuis 

Baandervesting 110 
1135 DH Edam 
telefoon  0299-372819 

  e-mail  ria.uitentuis@hetnet.nl 
 
Penningmeester : Tom Plat 

Mgr. Veermanlaan 93 
1131 KG Volendam 
telefoon  0299-368404 
e-mail  tomgre@worldonline.nl 

 
Technische zaken : Klaas Mossel 
  Willem Tholenstraat 21 
  1132 XS Volendam 
  telefoon  0299-366725 
 
Algemeen bestuurslid : Gre Nuijens 

Mgr. Veermanlaan 93 
1131 KG Volendam 
telefoon  0299-368404 
e-mail  tomgre@worldonline.nl 

 
Beheerders speeltuin De Speelderij (stand van zaken medio februari 2001) 
Monique Blokker Irissenstraat 10 1131 LM Volendam 

Tiny Bootsman Mercuriuslaan 24 1131 VV Volendam 

Marjan Buijs Gravelandstraat 36 1131 JJ Volendam 

Anneke Kap H. Smitstraat 28 1132 CL Volendam 

Ankie Kemper Standaardmolen 13 1135 LP Edam 

Claudia Runderkamp Paardrijder 5 1132 RW Volendam 

Cynthia Schoorl H. Smitstraat 28 1132 CL Volendam 

Betty Teunisse Henegouwen 15 1131 RW Volendam 

Klaas Leeflang O. Ludenstraat 13 1131 EH Volendam 

Mw. Loch Mgr. Veermanlaan 25 1131 KC Volendam 

Ruud Sweering Werenstraat 5 1135 JX Edam 

Paula Mak Grote Kerkstraat 44 1135 BE Edam 

 
Onderhoud 
Jan Stuijt Schoklandstraat 74 1131 KZ Volendam 

 


