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Visie 
Stichting Spelen in Gouda Oost vindt dat het goed en noodzakelijk is voor een gezonde 
ontwikkeling van alle kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied om zelfstandig 
en zelf-ontdekkend in een natuurlijke omgeving te kunnen spelen. Dit geldt ook voor kinderen met 
een beperking.  
Zij vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur, zodat zij deze leren 
waarderen en respecteren.  
De stichting vindt dat in de wijk Gouda Oost minimaal één openbaar toegankelijk, gratis, 
avontuurlijk natuurspeelterrein aanwezig behoort te zijn.  
 

Missie/statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel het stimuleren van avontuurlijke speelgelegenheid in Gouda Oost en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
De stichting wil een avontuurlijk speelterrein realiseren en onderhouden in samenwerking met 
kinderen en overige wijkbewoners.  
 

Ambitie/Werkzaamheden 2017-2022 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
In 2017-2018: 
Het verwerven van middelen ter realisering van speelterrein “De Driehoek”, opdat het speelterrein 
in de zomer van 2018 toegankelijk is. De Stichting richt zich actief op het verwerven van gelden ten 
behoeve van de realisatie en het onderhoud van “De Driehoek”. Zij doet dit door haar projectplan 
onder de aandacht brengen van fondsen, sponsors, particulieren en bedrijven. Ze heeft een 
bedrag van circa € 200.000 180.000 begroot voor de realisatie en het onderhoud van het 
speelterrein. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
- subsidies en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
– alle andere verkrijgingen en baten. 
 
In 2017-2018: 
Het ontwerpen en inrichten van een speelterrein gelegen op het driehoekige terrein ten noorden 
van het sportcomplex GSV, en ten zuiden van de Voorwillenseweg, hierna te noemen: speelterrein 
“De Driehoek”.   
 
In 2018-2022: 
Het beheer van het terrein behorend bij speelterrein “De Driehoek”, zoals omschreven in de 
bruikleenovereenkomst met de gemeente Gouda. De stichting betrekt kinderen en overige 
wijkbewoners bij de werkzaamheden. 
Vanaf 2020 onderneemt het bestuur activiteiten teneinde de continuïteit van het speelterrein en de 

stichting na 2022 te waarborgen. Zij zal geleidelijk aan nieuwe bestuursleden aantrekken 
teneinde na 2022  het beheer te kunnen overdragen aan een nieuwe generatie. 
 
 
In 2017-2022:  
Het gevraagd en ongevraagd adviseren over overige speelgelegenheid in Gouda Oost.  
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Communicatie 
De stichting informeert kinderen en overige wijkbewoners regelmatig over de stand van zaken en 
betrekt hen waar mogelijk bij de vervolgstappen.  
Ze doet dit door middel van nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, website en bezoek aan 
scholen.  
De stichting wil ouders informeren over het belang van natuurspelen van hun kinderen.  
De stichting richt zich in eerste instantie op de kinderen van Gouda Oost. Voor hun ouders en 
ouderen in de wijk wil de stichting een ontmoetingsplek bieden. 
De stichting wil kinderen met een beperking van heel Gouda de mogelijkheid bieden om samen 
met kinderen zonder beperking op het speelterrein te verblijven en te spelen.  
 

Financiën 
Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Bezoldiging bestuursleden 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Liquidatiesaldo 
Na opheffing van de stichting wordt een eventueel batig saldo door de vereffenaars uitgekeerd ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling, namelijk het 
realiseren en bevorderen van avontuurlijk natuurspeelterreinen, ook voor kinderen met een 
handicap. 
 
Publicatie jaarcijfers 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting 
zal eindigen op 31 december 2017. 
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door 
de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar 
opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur 
worden aangeboden. Indien één van de bestuursleden dit verlangt, dienen de jaarstukken te 
worden vergezeld van een rapport van een onafhankelijke deskundige. 
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van de 
Stichting. 
 
Beschikking over het vermogen 
Het bestuur beschikt over het vermogen van de stichting en uitsluitend in het kader van de 
doelstelling, conform de oprichtingsacte. 
 
Beheer van het vermogen 
Openingsbalans van de stichting 24 augustus 2017 
 
Activa 
Toegezegde subsidies en bijdragen  40.777,- 
 
Passiva 
Eigen vermogen van de stichting    40.777,- 
 
Kostenstructuur van de stichting 
Kosten voorafgaande aan de oprichting  1.818,-  plus 483 NOTARIS 
De penningmeester verzorgt de administratieve organisatie.  
 
Verhouding van de kosten 
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Er worden geen vergoedingen betaald aan bestuursleden van de stichting 
Er worden geen kosten gemaakt ten behoeve van de verwerving van gelden. 
Kosten tbv de PR, Stichtingskosten en  kosten ten behoeve van vrijwilligers bedragen 
maximaal € 4000,-, dat wil zeggen 2,2 % van de totale begroting over 5 jaar.  

Bestuur 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting in haar vergaderingen.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. 
Beleid en uitvoering worden regelmatig geëvalueerd. 
 
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, 
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden van wie tenminste één bestuurslid de voorzitter, secretaris of de penningmeester is. 
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de 
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
  
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en maximaal vijf leden en wordt voor 
de eerste maal bij de oprichting benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de 
vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 
 
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden 
benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies 
van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 
 
Bestuursleden:  
Voorzitter:   Loes Ostendorf 
Penningmeester:  Irene Tielman 
Secretaris:   Petra Otten 
Bestuurslid:   Lies van der Oord 
 
KvK:   69453918 
RSIN:   857880585 
Bankrekening:  NL86 RABO 0322 7715 36 
Contactpersoon: Irene Tielman 
 
Adres:  
Gedenklaan 3  
2806KK Gouda 
 
E-mailadres:spelen@wijkteamoost.nl 
Website organisatie: pagina op de site van Wijkteam Oost, www.wijkteamoost.nl/spelen-oosterwei/ 


