Nieuw bestuur
gezocht!
Stichting zoekt nieuwe vrijwillige bestuursleden

Wijkspeeltuin De Boog van nu is een groene ontmoetingsplek voor de hele wijk, voor bewoners
van alle leeftijden. De Boog is speeltuin en wijktuin. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen en
spelend leren, wijkbewoners kunnen er ontspannen en elkaar ontmoeten.
In augustus 2014 werd Stichting Wijkspeeltuin De Boog opgericht met een vrijwillig bestuur,
bestaande uit omwonenden en bezoekers van De Boog. Het huidige bestuur heeft aangegeven
dat het tijd wordt voor een bestuurswissel en geeft het stokje graag door aan (nieuwe)
wijkbewoners.

Bewoners van Rivieren- en Dichterswijk opgelet!

þ Ben jij ook voor het behoud van een fijn & groen speelklimaat voor onze wijk?
þ Ben je graag betrokken bij ontwikkelingen in je wijk?
þ Ben je goed in netwerken of zit je boordevol goede ideeën?

Pak je kans en maak het verschil, samen en met andere wijkbewoners

Je helpt de speeltuin door te doen wat je leuk vindt en door jouw kennis & vaardigheden te
delen. Iedereen is welkom en ook in weinig tijd kun je veel betekenen.
Meer weten over de bestuursfuncties? Neem contact op met bestuur@wijkspeeltuindeboog.nl

Organisatie

Met het beleidskader ‘Speelruimte maken we samen’ (2017) streeft de gemeente ernaar om het
eigenaarschap en beheer van de 21 Utrechtse speeltuinen geleidelijk zoveel mogelijk bij bewoners neer te
leggen, met professionele ondersteuning op maat en met bewaking van kwaliteit. Vanuit die gedachte heeft
De Boog in 2016 al het groenbeheer van de speeltuin overgenomen van de gemeente Utrecht. Sinds 2018
is ook het ‘sociaal beheer’ in handen van de stichting.
Twee speeltuinmakers werkzaam in De Boog zorgen voor het dagelijks ‘sociaal beheer’ van de speeltuin.
Bezoekers jong en oud zijn bij hen in goede handen: ze houden een oogje in het zeil als er gespeeld wordt,
ze doen kleinschalig onderhoud, ze zijn aanspreekpunt voor bezoekers en omwonenden en ze organiseren
bovendien tal van leuke activiteiten.
De vrijwillige bestuursleden fungeren op afstand als sparringpartners voor de speeltuinmakers en zetten
zich in voor een gezonde en gezellige speeltuin, nu en in de toekomst. Ze behartigen de belangen van de
speeltuin en stemmen ontwikkelingen in en om de speeltuin af met belanghebbenden (stakeholders) van
De Boog, zoals o.a. omwonenden, BSO K&M Kind & Co, Brede School Rivierenwijk & Dichterswijk, lokale
ondernemers, Gemeente Utrecht en NUSO.

