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Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij wil ik de verantwoording voor het project ‘Groen doet Goed Wagenspeelplaats’ indienen. 

Als u nog vragen hebt of stukken gedetailleerder wilt hoor ik dat graag. 

 

Met vriendelijke groet,  

Fabian Brökelmann 
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Amersfoort, 22.12.2017 

Groen doet Goed Wagenspeelplaats  

Fabian Brökelmann 

Roerstraat 15, 3812 EW Amersfoort 

fabianbroekelmann@gmail.com 

 

Tel.: 06-48 65 80 98 

Verantwoording gebruik subsidie 033Indebuurt voor 

Groen doet Goed Wagenspeelplaats 

Aan: 

Indebuurt033   

 

via mail: projecten@indebuurt033.nl  
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1. Samenvatting 

Het project Groen doet Goed loopt 

al 2 jaar in het Soesterkwartier. In 

2016 hebben met name kinderen 

van de kinderwijkraad 

Soesterkwartier een bestaande 

natuurspeelplek heringericht. In 

2017 is met een wekelijkse open 

inloop voor kinderen tussen 7 en 12 

jaar een veel bredere doelgroep 

aangesproken en is ervoor gezorgd, 

dat de plek door veel activiteiten 

een duidelijker plaats heeft in het 

bewustzijn van veel kinderen uit de hele wijk. Begeleidt worden de natuurbelevingsactiviteiten door Guido van 

Beek van 033Groen en Fabian Brökelmann van Samenwerkstad.  

 

2. Inhoudelijk verslag Groen doet Goed Wagenspeelplaats 

 

2.1.  Activiteiten 

De activiteiten die wij georganiseerd hebben binnen het project zijn in te delen in 2 categorieën: activiteiten op 

de 3 basisscholen in het Soesterkwartier en activiteiten op de Wagenspeelplaats.  

Bij de activiteiten op de scholen hebben wij onder schooltijd een korte natuurbelevingsactiviteit met de 

kinderen in de buitenruimte van hun school doorgevoerd. Het doel hiervan was vooral om kennis te maken 

met de kinderen en bewustzijn te creëren voor de inloop activiteit op de Wagenspeelplaats. 

Bij deze wekelijkse inloop waren kinderen van 7-12 jaar onaangemeld welkom. Samen met de kinderen hebben 

we moestuinbakken onderhouden en andere natuurbelevingsactiviteiten doorgevoerd. Hierbij stonden 4 

aspecten centraal: bouwen, zorgen, oogsten en spelen. De facebook Groen doet Goed Soesterkwartier geeft 

een goed beeld van de diversiteit aan activiteiten die we georganiseerd hebben. 

In onderstaande tabel zijn de activiteiten genoemd met inachtneming van de in de verantwoording gevraagde 

aspecten. 

 

Activiteit Frequentie Totaal 
aantal 
in 2017 

Al 
bestaand 
voor 2017 
of nieuw 

Betaald 
of gratis 

Aantal 
bezoekers 
totaal in 
2017 

Primair bereikte 
doelgroep 

Open inloop 
‘Natuurkids’ 

Wekelijks 34 Nieuw Gratis 230 Kinderen 4-12 jaar uit 
het Soesterkwartier 

Activiteiten 
binnenschools 

Incidenteel 4 Nieuw Gratis 100 Kinderen uit groep 4-7 
op de drie basisscholen 
Soesterkwartier 

Totaal     330  

 

 

2.2. Samenwerking 

We hebben bij dit project samen gewerkt met  

https://www.facebook.com/Groen-Doet-Goed-Soesterkwartier-1416108438405854/
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o 033GROEN 

o Het Groene Spoor 

o Kinderwijkraad Soesterkwartier,  

o Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats,  

o Partou kinderopvang,  

o het op de Wagenwerkplaats gevestigde MBO - Bureau Stagevaardig,  

o Stichting Nieuwe Stadsboeren 

o professionals die (natuur gerelateerde) activiteiten faciliteren: Samenspeel Natuurlijk, de wilde kevers, 

Ontdek het buiten. 

 

2.3. Resultaat 

Als organisatoren van de activiteiten zijn we zeer tevreden met het bereikte resultaat. Na het letterlijk 

opbouwen van de speelplek in 2016 hebben we de Wagenspeelplaats in 2017 goed op de kaart weten te 

zetten. Door veel activiteiten is de speelplek ook daadwerkelijk gebruikt en – mede door de kinderen zelf-  

goed onderhouden. De bekendheid in de wijk is daardoor zeker vergroot. De cohesie van de buurt en haar 

kinderen is moeilijk meetbaar, maar volgens ons wel verbeterd. 

 

3. Financiële verantwoording 

alle bedragen incl btw     

      

Kosten begroot realisatie Opbrengst begroot realisatie 

            

materialen € 1.095 € 955 
subsidie Groen doet 
Goed € 3.575 € 3.575 

manuren begeleiding 
structurele 
activiteiten ** € 3.751 € 4.114 

subsidie 
Indebuurt033 € 4.961 € 4.961 

manuren externe 
begeleiders vakantie 
activiteiten en 
feestelijke afsluiting € 786 € 563       

projectkosten 
(coördinatie project, 
PR, samenwerking 
met derde partijen, 
documentatie) € 2.904 € 2.904       

            

TOTAAL € 8.536 € 8.536   € 8.536 € 8.536 

      
** de kosten voor de begeleiding zijn hoger dan begroot omdat we de structurele, wekelijkse inloop aan het 

begin van het project nog niet gepland hadden. 


