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Situatieschets 
 
Stichting Speeltuin Leonardus is een stichting zonder winstoogmerk. Het  doel van deze 
stichting is om kinderen uit verschillende doelgroepen samen te laten spelen, om ouderen 
te laten bewegen, om een ontmoetingsplek voor de buurt te creëren, tegen sociaal 
economische omstandigheden. Dit houdt in dat zowel de entreeprijs als de horecaprijzen 
bewust onder het gemiddelde niveau worden gehouden, zodat het voor jong en oud in regio 
Helmond  mogelijk is om bij ons te kunnen komen buiten spelen en zich dan ook nog 
bijvoorbeeld een ijsje kan veroorloven. 
 
Stichting Speeltuin Leonardus bestaat inmiddels 66 jaar en is opgebouwd door een grote 
groep vrijwilligers met een sociaal hart voor Jong en oud. Wij danken deze vrijwilligers voor 
hun tomeloze jarenlange inzet en het opbouwen van de prachtige buitenspeeltuin die er ligt 
en voor alle activiteiten die alleen maar mogelijk zijn met hun hulp. Momenteel is het bestuur 
speeltuin en administratie. bezig te moderniseren naar de huidige tijd, zowel bestuurlijk als 
ook praktisch in de horeca, 
 
Algemeen 

Op 1 hectare grond in binnenstad  van Helmond vindt u  Stichting Speeltuin Leonardus. Het 
terrein is plat en dankzij de bomen is het er lekker schaduwrijk. Zo’n 45 verschillende 
speeltoestellen bieden een gevarieerde speelomgevingen met veel speelplezier.  Engels 
schommel, kabelbaan,          verschillende draaischijven en complete forten zorgen ervoor dat 
kinderen tussen 2 en 12 jaar zich perfect amuseren. Een zogenaamde waterpartij  zorgt 
(vanaf een buitentemperatuur van zo’n 22 graden) voor verkoeling. Uiteraard zijn er ook 
“gewone” zandbakken, wippen, glijbanen en schommels. We hebben een bouwstoep met 
een 7000 houten blokken waar kinderen onder een overkapping naar hartenlust mee 
bouwen. 
 
In 1998 is de Speeltuin  geheel gerenoveerd en een prachtige speeltuin geworden. In 2004 is 
deze ook toegankelijk gemaakt voor kinderen en ouders  met een handicap. In 2017 is de 
oude horecagelegenheid gesloopt en is er een nieuw club-/buurt-/ horecagebouw van 250 
vierkante meter gerealiseerd. De entreeprijzen en abonnementen zijn, mede dankzij de  inzet 
van vrijwilligers, betaalbaar.  
 
De speeltuin biedt volop ruimte om gezellig te picknicken op  de verschillende terrassen en 
bankjes. Op het terras kan iets te drinken of (beperkt) te eten worden besteld, ook tegen 
schappelijke prijzen. Er is een mogelijkheid om zelf eten en drinken mee te nemen, met name 
voor die gezinnen (kinderen) die op verschillende aangewezen plaatsen kan worden 
genuttigd, echter geen  alcoholische dranken. Op dit moment wordt de speeltuin gerund door 
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zo’n 35 vrijwilligers. Zij beheren de speeltuin, verzorgen het groen, onderhouden de 
speeltoestellen en draaien de horeca gelegenheid begeleiden de huiskamerprojecten, 
activiteiten en beweegtuin . Dit alles om het onze bezoekers/deelnemers naar de zin te 
maken en de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat wij onze bezoekers onze speeltuin 
tegen sociaal economische prijzen te kunnen laten bezoeken. 
 

Doelstelling 

Een mooie duurzame speeltuin hebben en waarborgen voor de toekomst die 
laagdrempelig toegankelijk is voor ieder gezin ongeacht zijn of haar achtergrond. 
 
 Stichting Speeltuin Leonardus heeft de doelstellingen: Het bevorderen van recreatie, bewegen, 
ontmoeten, in allerlei vormen voor jong en oud  en gezinnen in het algemeen en het opzetten en in 
stand houden van een speeltuin voor kinderen in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Dit alles 
tegen sociaal economisch beleid, want ieder kind heeft recht op buitenspelen in  een mooie speeltuin. 
 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
Het beheren, in standhouden en exploiteren van Stichting Speeltuin 
Leonardus, buiten spelen, beweegtuin, huiskamerproject en activiteiten 
met  wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden; 
 
Stichting Speeltuin Leonardus heeft geen winstoogmerk. De stichting dient het algemeen 
belang en doet geen uitkeringen aan een oprichter of bestuurder.  
 
Stichting Speeltuin Leonardus is een plek waar spelen, ontdekken, bewegen en ontmoeten 
voorop staan voor nu en in de  toekomst. 
 
Motto Jong en oud heeft recht om buiten te spelen, te ontmoeten, te bewegen in een heerlijke en veilige 
mogelijke omgeving  
 
Het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling 
met dezelfde een dergelijke gelijke doelstelling. 
 
Toekomst 
 
Een duurzame leuke buitenspeeltuin neerzetten waar gezinnen ongeacht hun achtergrond 
of financiële situatie een dag plezier kunnen hebben. Verder willen we in onze stad en 
provincie een ambassadeurs functie uitoefenen van buiten spelen voor iedereen. 
 

 
ANBI status 
 

Stichting Speeltuin Leonardus heeft ten doel gesteld een ANBI-status aan te vragen. Dit is 
voornamelijk bedoelt om het voor donateurs en bedrijven aantrekkelijker te maken donaties 
te doen, zodat de stichting nieuwe speeltoestellen kan aanschaffen voor integratief duurzaam 
buiten spelen. 
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Financiën  
 

De financiën van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Er is een 
boekhoudprogramma aangeschaft waarin alle financiële zaken in worden bijgehouden. 
Deze wordt begeleidt en gecontroleerd door een externe accountant. Aan het  einde van 
elk kalenderjaar wordt door de accountant een resultatenrekening,  balans  en 
jaarverslag opgemaakt wordt gecontroleerd door het algemene bestuur en wordt  ter 
controle naar de gemeente Helmond gestuurd. 
 

Donaties 
 
Stichting Speeltuin Leonardus is afhankelijk van een jaarlijkse subsidie gegeven door de 
gemeente Helmond. Daarnaast is de speeltuin afhankelijk van entreegelden, horeca en 
abonnementen verkoop, sponsoren, donateurs en fondsen. Deze laatste worden 
projectmatig gezocht om bepaalde speeltoestellen te kunnen plaatsen en zo duurzaam en   
vernieuwend bezig te zijn. 
 

Wij danken eenieder die de speeltuin met zijn / haar donatie  een warm hart toedraagt. 
Zonder u geen Stichting Speeltuin Leonardus 
 

Bestuur 
 

Het bestuur bestaat op dit moment  uit een voorzitter, secretaris, penningmeester wat het 
dagelijks bestuurs vormt en 3 leden . Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de  
dagelijks gang van zaken. Het bestuur is  verantwoordelijk voor alle activiteiten die de  
stichting onder de hoede heeft. 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 
 

Voorzitter: Nanette Schuller 
Secretaris : Janneke van Tilburg   
Penningmeester: Hans Smits  
Lid: Jos van den Broek(onderhoud) 
Lid: Chris Bekkers(ic) 
Lid: Lianne Agten(horeca) 
 

Het werk van alle betrokkenen ligt in een combinatie van werken met vrijwilligers, kinderen 
en volwassenen, overheid en professionals. Dat vraagt niet alleen een warm hart voor 
vrijwilligerswerk, maar ook het voorop stellen van veiligheid, veilig werken en sociaal en 
maatschappelijk gericht inzicht. 
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Vrijwilligers 
 

Stichting Speeltuin Leonardus draagt zorg voor een fijne en veilige werkplek en draagt zorg 
voor het goed inwerken van de vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt daarnaast cursussen 
aangeboden om zijn/ haar werk nog beter te kunnen uitoefenen. Dit gebeurt altijd in overleg. 
In Stichting Speeltuin Leonardus komen veel minderjarige. Vrijwilliger verklaart ten alle tijden 
naar eer en geweten goed met deze minderjarigen om te gaan en geen verleden met 
zedenmisdrijf te hebben. 
 

Bij Stichting Speeltuin Leonardus zijn diverse vrijwilligers actief. Vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden voor bepaalde werkzaamheden. Er zijn mogelijkheden in de horeca, bij de 
entree, toezicht houden,  in de groenvoorziening en , voor technisch onderhoud en 
schilderwerk 
 

Stichting Speeltuin Leonardus ziet het belang in van vrijwilligerswerk en eenieder ongeacht 
zijn/ haar achtergrond is welkom om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Stichting 
Speeltuin Leonardus vereist een VOG (verklaring omtrent goed gedrag) van haar vrijwilligers. 
En vraagt haar vrijwilligers onderstaande gedragscode te ondertekenen en op te volgen. 
 

Aanstellingsbeleid Vrijwilligers 
 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via de speeltuin zelf of via de 
website of  via de vrijwilligerscentrale van de gemeente Helmond 
 

De vooraanstaande vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de 
vrijwilligers coördinator en een afgevaardigde van het bestuur of de beheerder van de 
speeltuin. 
 

De vooraanstaande vrijwilliger stelt zich ten doel vrijwilliger te worden van Stichting 
Speeltuin Leonardus.   Hij/zij zal zich ten volle inzetten om zijn/ haar vrijwilligerswerk voor 
Stichting Speeltuin Leonardus ten goede uit te voeren. 
 
Richtlijnen 
 
Stichting Speeltuin Leonardus kiest ervoor, omwille van bovenstaande, zich te houden 
aan aanvullende richtlijnen bij aanstellingen in de eigen organisatie. 

- Bij sollicitatie worden persoonlijke kennismaking en gesprekken gecombineerd met 
bespreken van de voorwaarden van het vrijwilligerswerk zoals Stichting Speeltuin 
Leonardus die hanteert, waar mogelijk onderbouwd met referenties. 

- VoG overleggen (alvorens aanstelling), als onderdeel van de gehele uitleg werkmethode In 
Veilige Handen 

- Proefperiode van 3 maand voor bestuurders en vrijwilligers 
- Mogelijkheid tot diversiteit (zowel op vlak van afspiegeling van de maatschappij) op vlak     

van samenstelling teamcapaciteit 
- Mogelijkheid voor opvragen van referentie van vrijwilligers en bestuurder 
- Sollicitatieprocedure / beoordelings- functioneringscyclus 
- Geschillen naar bestuur  
- Cursussen en workshops 


