Aanvraagformulier subsidie
vitaal en plus speeltuinen 2020

Inleiding
Het doel van de subsidieregeling ‘speeltuinen’ is speeltuinorganisaties met een financiële
bijdrage in staat te stellen om:
• de speeltuin te beheren en te exploiteren
• activiteiten te organiseren
• het verenigingsgebouw te onderhouden en beheren

zodat kinderen t/m 12 jaar kunnen spelen in een afgeschermd gebied en de speeltuin kan
dienen als ontmoetingsplek voor ouders en buurtbewoners.
De gemeente maakt onderscheid in twee verschillende kwaliteitsniveaus van speeltuinen,
namelijk:
• vitale speeltuin:

Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Nadere regels subsidiëring
speeltuinen 2018, zoals een bestuur dat bevoegd is om de speeltuinorganisatie te
vertegenwoordigen, de organisatie van de speeltuin primair gebruik maakt van de inzet
van vrijwilligers, de organisatie minimale openingstijden hanteert en een minimum aantal activiteiten organiseert etc. zodat kinderen t/m 12 jaar hier veilig kunnen spelen.
• plus speeltuin:

Deze speeltuin, naast de voorwaarden van vitaal, meer is dan alleen ‘spelen’ en
bijvoorbeeld inzet op een maatschappelijke rol in de buurt en samenwerkt met andere
organisaties in de buurt om een structurele toegevoegde waarde te geven aan de wijk
en de buurt.
Vanwege het onderscheid tussen een vitale speeltuin en een plus speeltuin, heeft u de
mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een vitale speeltuin of plus speeltuin. Er
worden verschillende uitgangspunten gehanteerd waaraan de subsidieaanvraag wordt
getoetst, namelijk:
• basisvoorwaarden voor een vitale speeltuin
• aanvullende voorwaarden voor plus speeltuinen

In dit aanvraagformulier kunt u aangeven welke subsidie u aanvraagt en kunt u aangeven
op welke manier u aan de voorwaarden denkt te voldoen.
Het aanvraagformulier is opgesplitst in twee onderdelen:
1.

subsidie vitale speeltuin

2.

subsidie plus speeltuin

Mocht u een aanvraag voor plus speeltuin overwegen, dan dient u aan alle gestelde
subsidievoorwaarden te voldoen van vitaal en daar bovenop aan 5 van de 6 voorwaarden
van plus.
083 MO 05 19

Als het van toepassing is, wordt bij de vragen toelichting gegeven en verwezen naar de
Nadere regels subsidiëring speeltuinen 2018 vastgesteld door het college op 12 september 2017.
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Beoordeling
Om in aanmerking te komen voor een subsidie (vitaal of plus), zal uw aanvraag eerst
besproken worden in het gebiedsplatform. Daarin zijn verschillende gebiedsspecifieke
disciplines vertegenwoordigd. Daarna wordt op stedelijk niveau, rekening houdend met
de aangeleverd gebiedsaspecten, een integrale afweging gemaakt en de definitieve subsidie per speeltuin bepaald.
Uit de aanvraag als zodanig kan geen enkel recht ontleend worden.

Personeel
Op basis van het Wijkprofiel Rotterdam, wordt het personeel verdeeld over de
speeltuinen.
Elke speeltuin heeft recht op maximaal 18 uur per week professionele ondersteuning,
afhankelijk van het beschikbaar budget. Het Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW)
zal een inventarisatie onder de speeltuinen houden over de gewenste ondersteuning. Dit
kan gaan om het behoud van een toezichthouder of inzet van een vrijwilligerscoördinator
als nieuwe functie.
Houd daarbij rekening met het feit dat een taak als vrijwilligerscoördinator een hoger
opleidingsniveau en salarisklasse vraagt en daarmee ook minder dan 18 uur beschikbaar
is per speeltuin.
De transitie van het personeel wordt door de BSW vormgegeven en beslaat een periode
van 7 jaar. Vóór januari 2025 heeft elke speeltuin het personeel waar zij (conform het dan
geldende Wijkprofiel Rotterdam) recht op heeft.
Indien een speeltuin gesitueerd is in een wijk met een lager dan gemiddelde score op de
sociale index van het Wijkprofiel Rotterdam, heeft deze speeltuin recht op
maximaal 36 uur professionele ondersteuning.
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Aanvraagformulier
Basisgegevens aanvrager
Naam

E-mail (uwnaam@voorbeeld.nl)

Telefoon (10 cijfers)

Betreffende speeltuin
Organisatiegegevens per 31 december 2018.
Indien van toepassing

Aantal gezinsabonnementen

Tarief dagkaartje

Tarief lidmaatschap
gezin/individueel lid

Groepstarief speeltuingebruik met specificatie scholen, BSO’s etc

Tarief voor deelname aan een activiteit

Totaal aantal bezoekers in 2018

1. Subsidie vitale speeltuin (door iedere aanvrager in te vullen)
a. Geef een korte omschrijving van uw speeltuin (denk hierbij ook aan de bestuurssamenstelling, het houden van jaarlijkse algemene ledenvergadering, aantal speeltoestellen,
gebouw aanwezig of niet, grootte van de tuin, algemeen indruk hoe het op de tuin gaat,
etc.)
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b. Geef een overzicht van uw openingstijden en het totale aantal openingsuren per
week. Als er verschil is in de winter- en zomerperiode of vakanties, geef dit ook aan.
Bijvoorbeeld: in de zomer is de speeltuin 32 uur per week open, in de winter 12 uur per
week, gemiddeld is dit meer dan 18 uur per week. Mocht uw speeltuin niet aan deze
voorwaarde voldoen, omschrijf dan hoe u dit gaat bereiken

Toelichting: Artikel 9, onder i, is een speeltuin minimaal 18 uur per week open op voor
kinderen geschikte tijden.

c. Welke activiteiten voor kinderen vinden tussen januari en december plaats in uw
speeltuin? Maak onderscheid tussen jaarlijkse reguliere activiteiten, wekelijkse reguliere
activiteiten en incidentele activiteiten. Voeg eventueel een activiteitenplan en/of jaarrooster toe als bijlage.
Toelichting: artikel 9 onder j, k en l: er dienen minimaal drie jaarlijkse reguliere activiteiten,
één wekelijkse reguliere activiteit en drie incidentele activiteiten per jaar voor kinderen te
worden georganiseerd.
Minimaal drie jaarlijkse activiteiten voor kinderen

Een wekelijkse reguliere activiteit voor kinderen

Drie incidentele activiteiten voor kinderen
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d. Hoeveel vrijwilligers werken er op de speeltuin?
Geef aan hoeveel vrijwilligers in het bezit zijn Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dat niet
ouder is dan 5 jaar? “
En geef aan wat de inzet van de afzonderlijke vrijwilliger(s) is. Bijvoorbeeld: onbetaald
toezichthouder, bestuursfunctie, incidenteel activiteiten begeleiden, kascontrolelid,
of paar keer per jaar het groen onderhouden.

Toelichting: artikel 9 onder a, b en e: één van de kenmerken van een speeltuin is dat de
speeltuinorganisatie primair gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers
zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
e. Beschrijf op welke wijze u er voor zorgt dat de opstal en het buitenterrein schoon, heel
en veilig is en blijft. Voeg eventueel een overzicht van de bijbehorende activiteiten toe.

f. Hoeveel personeelsleden en/of vrijwilligers zijn in het bezit van (kinder) EHBO of
BHV-diploma?

Toelichting: artikel 9 onder h. Tijdens openingstijden is er minimaal één medewerker/
vrijwilliger die beschikt over een (kinder)EHBO diploma of een BHVdiploma.
g. Hebt u een beschreven rook- en alcoholbeleid? Omschrijf deze of voeg deze als
bijlage bij de subsidieaanvraag toe. Als u nog geen beschreven rook- en alcoholbeleid
heeft in 2019, beschrijf dan hoe u dit gaat realiseren, zodat er vanaf januari 2021 een
beleid is en wordt nageleefd.

Toelichting: artikel 9 onder g.De speeltuin hanteert een rook- en alcoholbeleid waarin
uitgangspunt is dat kinderen niet in aanraking komen met roken en alcohol
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Een vitale speeltuin is een sociaal veilige speeltuin. Dit houdt in dat het bestuur van de
speeltuin zorgt voor een positief en sociaal veilig klimaat op de speeltuin. Op de speeltuin
worden actief basale, sociale vaardigheden gestimuleerd en gehandhaafd zoals samen
delen, samen spelen, op je beurt wachten, volwassenen respecteren, je rommel opruimen en niet vechten of pesten. Kinderen en ouders die ongewenst gedrag vertonen,
worden in de speeltuin op opbouwende wijze aangesproken op hun gedrag.
Onderstaande vragen hebben hier betrekking op.

h. Geef inzicht in uw huisregels en afspraken over hoe u het sociaal veilige en positieve
speelklimaat in de praktijk brengt? Hoe handelt u bijvoorbveeld bij geweld/ruzie of
conflicten tussen kinderen en ongewenst gedrag van ouders?
Omschrijf dit of voeg deze huisregels of afspraken als bijlage bij de subsidieaanvraag toe.
Als u nog geen huisregels heeft in 2019, beschrijf dan hoe u dit gaat realiseren, zodat er
vanaf januari 2021 huisregels zijn en worden nageleefd.

Toelichting: artikel 9 onder m. Sociaal veilige speeltuin: het bestuur zorgt voor een positief
en sociaal veilig klimaat in de speeltuin. Op de speeltuin worden actief basale sociale
vaardigheden gestimuleerd en gehandhaafd, zoals samen delen, samen spelen, op je
beurt wachten, volwassenen respecteren, je rommel opruimen en niet vechten of pesten.
Kinderen en ouders die ongewenst gedrag vertonen, worden in de speeltuin op opbouwende wijze aangesproken op hun gedrag.
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i. Voeg de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 van de vereniging/stichting toe, die is
verwerkt in een boekhoudprogramma.
De jaarrekening en begroting hebben vergelijkbare indeling waarbij de inkomsten minimaal verdeeld zijn over activiteiten, kantine, contributies/dagkaartjes, fondsen, subsidie
en overig en de uitgaven minimaal verdeeld zijn over huisvesting, organisatie, activiteiten,
personeel/vrijwilligers, afschrijvingen en overig.
Als u nog geen dergelijke inzichtelijke boekhouding heeft in 2019, geef dan aan hoe u dat
gaat realiseren, zodat u vanaf januari 2021 uw financiële administratie goed inzichtelijk
hebt.

Einde van de aanvraag subsidie voor een vitale speeltuin
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2. Subsidie plus speeltuin
(indien van toepassing)

Toelichting: artikel 10. Het College beschouwt een speeltuin als een plus speeltuin
wanneer deze aanvullend op de criteria van een vitale speeltuin tevens voldoet aan
minimaal vijf van de zes onderstaande criteria.
a. Beschrijf op welke manier u zich inzet om de kwaliteit te verhogen van de speeltuin in
al haar aspecten aanvullend op de criteria van een vitale speeltuin (Toelichting: artikel 10
onder a tot en met f.)

b. Beschrijf op welke manier u zich inzet om de betrokkenheid van de buurt op de
speeltuinen te verhogen aanvullend op de criteria van een vitale speeltuin. (Toelichting:
artikel 10 onder b.)

c. Beschrijf op welke manier u inzet pleegt om de samenwerking tussen speeltuinen of
andere organisaties of instellingen in de wijk te vergroten aanvullend op de criteria van
een vitale speeltuin. (Toelichting: artikel 10 onder c.)
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d. Beschrijf welke extra activiteiten u organiseert voor kinderen én bewoners in de
buurt  aanvullend op de activiteiten die gelden voor een vitale speeltuin - waaruit de
betrokkenheid en de connectie met de buurt en de maatschappelijke meerwaarde van de
speeltuin blijkt. (Toelichting: artikel 10 onder d.)

e. Beschrijf uw maatschappelijke inzet waar bijvoorbeeld stagiaires, mensen met een
beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt zich actief kunnen ontplooien. (Toelichting:
artikel 10 onder e.)

Een plus speeltuin is een speeltuin met sociaal veilig pedagogisch klimaat. Dit houdt in
dat het bestuur van de speeltuin zorgt voor een positief en sociaal veilig pedagogisch
klimaat op de speeltuin. Het onderscheid met het sociaal veilige speelklimaat van een
vitale speeltuin is:
• Er is een pedagogische visie en/of beleid, dat bij personeel en vrijwilligers bekend is,

dat de continuïteit

• Het bestuur stimuleert zo actief basale sociale vaardigheden zoals samen delen,

samen spelen, op je beurt wachten, volwassenen respecteren, je rommel opruimen en
niet vechten of pesten

• Kinderen en ouders die zich misdragen, worden in de speeltuin op opbouwende wijze

aangesproken op hun gedrag.
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De voorwaarde van een plus speeltuin:
Het bestuur ziet er op toe, dat personeelsleden en vrijwilligers in staat zijn om deze taak
uit te voeren, en dat zij bij (vermoedens van) ernstige problemen bij kinderen een signaal
kunnen afgeven bij bevoegde instanties, zoals bijvoorbeeld de school, de wijkagent of
jeugdzorg. Het bestuur kan desgevraagd aannemelijk maken, dat het actief werkt aan het
onderhouden van een positief en sociaal veilig pedagogisch klimaat.
f. Beschrijf op welke manier u zorgdraagt voor een sociaal veilig pedagogisch klimaat

Versturen
Het geheel ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,
dient digitaal aangeleverd te worden bij de aanvraag van de subsidie via het subsidieportal van de gemeente (Rotterdam.nl/subsidies).
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