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Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden; 
Toos Uenk    gesprekleider en secretaris 
Ineke Beekhuis                 penningmeester 
Henk Beekhuis                 lid 
Harry van Essen               lid en contactpersoon naar hoofdbestuur 
Reinier Dooyeweerd        lid 
Rene Kamphuis                lid 
 
Bij de bestuursverkiezing van 2009 werden de aftredende leden Ineke Beekhuis en 
Reinier Dooyeweerd herkozen. 
Bij de bestuursverkiezing van 2010 zijn Rene Kamphuis en Toos Uenk aftredend. 
Rene stelt zich niet herkiesbaar; Toos stelt zich wel herkiesbaar. 
 
In de week van 2 t/m 7 maart werd de collecte van Jantje Beton gehouden en de 
totaalopbrengst was € 684,76. De opbrengst is hoger dan vorig jaar. De helft van dit 
bedrag is voor de commissie. Het beschikbare bedrag zal besteed worden aan het 
onderhoud van de speeltoestellen en het sparen voor nieuwe toestellen. 
De commissie bedankt alle gevers en collectanten voor hun bijdrage en getoonde inzet. 
 
Half april is een bestellijst voor geraniums huis aan huis verspreid en voor moederdag op 
8 mei werden de geraniums thuis bezorgd. Doordat wij nu niet huis aan huis hebben 
verkocht is de opbrengst minder dan voorgaande jaren, maar toch nog € 352,50. 
Jaarlijks wordt nu met een bestellijst gewerkt omdat wij vooraf niet weten hoeveel wij 
verkopen en de overgebleven planten niet terug kunnen doen. 
 
Wij hebben pech gehad met wat speeltoestellen. De firma De Boer heeft de kabelbaan 
niet goed geplaatst. De lengte was na meting niet 30 meter maar 23 meter. Later is een 
staander naar achteren verplaatst. Een jongen heeft met een been klem gezeten tussen 
de staander van de kabelbaan. De brandweer heeft de buizen kapot geknipt waardoor de 
kabelbaan niet meer gebruikt mocht worden. Gelukkig heeft de jongen er niets aan over 
gehouden. Op 24 juni is een nieuwe staander geplaatst en op 1 juli werd de kabelbaan 
goedgekeurd. 
Een kiepwagen, die zand kwam brengen, heeft het doeltje in elkaar gedrukt.  De 
gemeente heeft een nieuwe geplaatst. 
 
Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd. Er werd een bank geplaatst in 
de hoek van de speelweide met het dierenverblijf. Het basketbalbord werd vernieuwd. 
 
Activiteiten 2010   

• Februaria/maart zal de gemeente een nieuw duikelrek plaatsen 
• Collecte Jantje Beton vindt plaats in de week van 1 t/m 6 maart 
• Half april wordt de bestellijst voor de geraniumactie huis aan huis verspreid 
• 7 en 8 mei worden de geraniums bezorgd. 
• 29 mei feest samen met kinderboerderij ’t Beestenboeltje’ ter gelegenheid van het 

25-jarig bestaan van speelveld “de Zandenhof”. 
 

   
 


