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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Een druk jaar met geslaagde activiteiten, veel nieuwe 
gezichten en een record aantal bezoekers. 

Dit coronajaar waren er veel meer mogelijkheden voor Jeugdland en zijn wij vrijwel het hele jaar 
open geweest. In dit jaarverslag leest u welke activiteiten wij dit jaar hebben georganiseerd. 

Samen Spelen stond dit jaar hoog op de agenda. We hebben twee succesvolle 
Samenspeeldagen georganiseerd en een ontwerpster is aan de slag gegaan met de resultaten 
van ons participatietraject. Dit heeft geleid tot een prachtig ontwerp voor Jeugdland waarmee wij 
de komende jaren aan de slag gaan. Wij zijn dankbaar voor de ondersteuning die de gemeente 
Haarlemmermeer ons op dit vlak biedt. 

De aankondigde ombuigingen van de gemeente Haarlemmermeer hebben ons veel tijd en 
energie gekost. Wij zijn blij dat deze inmiddels gedeeltelijk zijn teruggedraaid en blijven in 
gesprek met de gemeente om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden (binnen de wet- en 
regelgeving) om extra activiteiten te ontplooien en inkomsten te genereren zodat Jeugdland 
Nieuw-Vennep nog vele jaren op een gezonde manier door kan gaan. 

Als bestuur kunnen wij rekenen op een vaste groep vrijwilligers, de inzet van de medewerkers en 
de vele stagiaires die op Jeugdland komen helpen. Met zijn allen kunnen we onze ambities 
waarmaken. Een prachtige speelgelegenheid waar iedereen zich welkom voelt en kinderen met 
en zonder beperking heerlijk onbekommerd samen kunnen spelen. 

Het bestuur van Jeugdland Nieuw-Vennep  
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Introductie 
Jeugdland Nieuw-Vennep is een beheerde speeltuin waar kinderen van alle leeftijden veilig 
kunnen spelen, bouwen en ontdekken. Het grote omheinde terrein is natuurlijk en ruim opgezet. 
Er zijn verschillende speeltoestellen geplaatst die kinderen uitdagen en laten ontdekken. Op 
Jeugdland spelen kinderen zoveel mogelijk zonder inmenging van volwassenen. Kinderen 
kunnen op Jeugdland spelen met primaire elementen als water (waterspeeltuin en waterpartij), 
zand (modderkeuken en grote zandbak) en hout (hutten bouwen). Vuur is ook een element dat 
op Jeugdland gestalte krijgt door het houden van kampvuren en workshops vuur maken. Op de 
grote skelterbaan kunnen kinderen hun energie kwijt en in het clubhuis kunnen kinderen 
knutselen, lezen, spelen en spelletjes doen. 

Iedere openingsdag wordt er door de medewerkers een activiteit georganiseerd. Kinderen 
kunnen ook zelf activiteiten organiseren of aandragen. Vrijwilligers van alle leeftijden vinden een 
plek op Jeugdland en helpen onder andere mee bij de activiteiten en het onderhoud van het 
terrein. 

Buiten spelen is belangrijk voor de fysieke gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Als speeltuin biedt Jeugdland een veilige plek voor kinderen om samen te spelen, ook 
voor kinderen met een beperking. 

  

Jeugdland – altijd mooi weer! 

Visie 
Jeugdland is een plek waar kinderen  helemaal zichzelf kunnen zijn. Bij ons is daarom 
een heleboel mogelijk, maar niets moet. Op Jeugdland zijn de kinderen de baas over hun 
eigen spel, ontwikkeling, vaardigheden en hut. Dit onder toeziend oog van medewerkers 
van Jeugdland en van de ouders/begeleiders van kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen 
van 6 jaar en ouder mogen zelfstandig op het terrein spelen maar ouders/begeleiders 
mogen ook aanwezig blijven op het terrein. 

Alle ouders die aanwezig zijn op het terrein worden verzocht zich zo min mogelijk met de 
kinderen te bemoeien. Wij willen de kinderen namelijk graag kennis laten maken met de 
21e-eeuwse vaardigheden; creatief denken, problemen oplossen, communiceren, 
samenwerken, zelfsturing en sociale vaardigheden. Het is onze mening dat kinderen dat 
het best leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. Wij laten de kinderen dan ook 
hun eigen fouten maken binnen de regels die op Jeugdland gelden. 



5 
 

Bestuur 
Het huidige bestuur van Jeugdland Nieuw-Vennep bestaat uit de volgende leden: 

Inge Bruggeman – voorzitter 

Femke Hoogweg – penningmeester/secretaris 

Barbera Gerretsen – algemeen lid 

Arie Willem Koolhaas - algemeen lid 

Vacature – secretaris/algemeen lid 

Het bestuur houdt tenminste vijfmaal per jaar een vergadering ter continuering van het beheer en 
de exploitatie van Jeugdland Nieuw-Vennep. Het bestuur houdt nauw contact met de gemeente 
Haarlemmermeer en maatschappelijke organisaties in Nieuw-Vennep. 

In 2021 hebben wij ervoor gezorgd dat we aan alle eisen van de WBTR voldoen. 

Om onze kennis op het gebied van fondsenwerving te vergroten hebben wij meerdere (online) 
workshops gevolgd. 

Beroepskrachten en stagiaires 
Er werkten in 2021 4 vaste (parttime) beroepskrachten op Jeugdland, bestaande uit een 
coördinator en 3 medewerkers. De medewerkers hebben ervaring met het werken met kinderen 
en/of volgen een kind gerelateerde opleiding of zijn hierin gediplomeerd. 

Jeugdland voldoet aan de wettelijke eisen voor bedrijfshulpverlening. Alle beroepskrachten 
hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De werknemers vergaderen elke twee 
maanden over het verloop en de continuering van hun werkzaamheden op Jeugdland. 
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In de zomervakantie werden onze vaste medewerkers ondersteund door vakantiekrachten. 

In 2021 hebben wij weer veel stagiaires mogen verwelkomen, waaronder een aantal stagiaires 
die vanwege de corona maatregelen verder nergens terecht konden. Zij liepen een deel van hun 
stage bij Jeugdland. 

15 Leerlingen van middelbare scholen hebben in 2021 hun maatschappelijke stage gelopen bij 
Jeugdland. Deze leerlingen doen klusjes op het terrein en begeleiden activiteiten. 

3 Leerlingen van het Hoofdvaart College hebben als stage onder begeleiding van docenten het 
invalidentoilet van Jeugdland vergroot en opnieuw ingericht. 

Jeugdland was in 2021 een structurele plaatsingspartner van het project Vrijwillig Traineeship van 
Meerwaarde. Wij hebben dit jaar 12 trainees begeleid. De trainees volgen een MBO of HBO 
opleiding. 

Naast de trainees hebben nog 13 MBO en HBO studenten stage gelopen op Jeugdland. De 
meeste van deze studenten doen dat als maatschappelijke stage, een aantal als praktijkstage. 

De meeste stagiaires volgen een opleiding Sociaal Werk. Ook hebben we stagiaires van de Pabo 
en sportkunde mogen ontvangen. 

De stagiaires zijn enthousiast en werken vaak nieuwe ideeën uit voor workshops en activiteiten. 
Regelmatig blijven stagiaires na hun stage bij Jeugdland als vrijwilliger. 

Jeugdland heeft in 2021 regelmatig jongeren met een Halt straf begeleid, deze jongeren doen 
onder begeleiding van een medewerker of een vrijwilliger klussen op het terrein. Sommige van 
deze jongeren komen terug om als vrijwilliger klusjes te doen op Jeugdland.  
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Opbouw vrijwilligersgroep 
Jeugdland heeft een actieve groep vrijwilligers van alle leeftijden. De jongste vrijwilliger is 14 jaar 
en de oudste 86 jaar. 

Alle vrijwilligers hebben een VOG en ondertekenen de gedragscode van Jeugdland. De 
vrijwilligers komen bij Jeugdland terecht door werving via de geëigende kanalen, zoals 
Haarlemmermeer voor Elkaar, de Sociale Kaart Haarlemmermeer, kranten, Facebook en mond-
tot-mond reclame. 

Jeugdland is continu bezig met de werving van nieuwe vrijwilligers om het terrein in stand te 
houden en nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien. Dit jaar hebben wij weer een aantal nieuwe 
vrijwilligers mogen ontvangen die wekelijks helpen in de moestuin, met extra activiteiten of aan 
de balie. 

Om de volgende redenen is er ook voor een groep van 14 tot 18 jarigen als vrijwilligers gekozen: 

• Omdat hiertoe behoefte was vanuit deze groep jongeren. 
• Om de leeftijds- en begripsniveau tussen de kinderen en de volwassenen te overbruggen 
• Om de continuïteit van de groep vrijwilligers te waarborgen. 
• Om de jongeren verantwoordelijkheid en gevoel voor eigenwaarde bij te brengen. 

Ook vrijwilligers met een beperking vinden een plek op Jeugdland. De Groengroep van Ons 
Tweede Thuis doet buiten openingstijden een deel van het terreinonderhoud. Meerdere 
vrijwilligers met een verstandelijke beperking helpen regelmatig tijdens openingstijden bij 
activiteiten en onderhoud. Op Jeugdland proberen we voor iedereen een passende bezigheid te 
vinden. 

 
De vrijwilligersgroep wordt in stand gehouden door de vrijwilligers te laten doen wat ze ambiëren, 
waardering te uiten voor hun geleverde prestatie en door regelmatige evaluatie van hun wensen. 
Hiervoor hebben wij een vrijwilligerscontract samengesteld. Om de vrijwilligers te bedanken voor 
hun werkzaamheden hebben we een gezellige BBQ georganiseerd. 

Dit jaar hebben een aantal vrijwilligers samen met de personeelsleden hun BHV gehaald. 
Vrijwilligers die veel onderhoud doen op het terrein hebben een cursus bosmaaien gedaan om 
veilig te kunnen werken  
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Verslag activiteiten 2021 
Activiteiten 2021 
Iedere openingsdag kunnen de kinderen meedoen aan een leuke activiteit begeleid door een 
medeweker/vrijwilliger/stagiair. Tot eind juni werden de activiteiten vanwege de 
coronamaatregelen buiten gehouden. De activiteiten werden van tevoren op de website en 
Facebook aangekondigd. Voor sommige activiteiten vroegen we een kleine bijdrage, de meeste 
activiteiten waren gratis. 

Het hele jaar spelen we met onze activiteiten in op de feestdagen zoals Pasen, Kerst, 
Koningsdag en Halloween en op landelijke dagen als Buitenspeeldag, Burendag en de 
Kinderboekenweek. De kinderen dragen zelf ook activiteiten aan en we spelen in op trends. 

Een greep uit onze dagelijkse activiteiten: 

• Knutselen: Happy Stones beschilderen, armbandje knopen, schilderen, kleien, verf maken, 
zeepjes maken, gelukspoppetjes maken, doosjes versieren, bootjes maken met Wim, 
knutselen met Jacqueline 

• Bakken: cakejes en koekjes versieren, taart maken met aardbeien uit de moestuin, 
koekhuisjes, ijsjes maken, pepernoten bakken, speculaas versieren 

• Sport en spel: spelletjes onder leiding van stagiaires Sportkunde en trainees, lasergamen, 
flessenvoetbal, boogschieten, levend stratego, waterspelletjes bij mooi weer, minigolf 

• Wetenschap en natuur: vogelsnacks, zaadbommetjes, knikkerbaan, magisch zand maken, 
knutselen met natuurlijke materialen 

• Feestdagen: paaseitjes zoeken, Halloween spookjes en lampions maken, schoentjes 
knutselen en zetten, kerstballen, kerstlichtjes,  kerstkaarten en kerststukjes maken. 
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Naast de dagelijkse activiteiten zijn de volgende grotere evenementen georganiseerd. 

• Op 4 januari waren wij extra open vanwege de studiedag van de SOPOH 
• Op Koningsdag hebben wij voor kinderen van 6 jaar en ouder een oudhollandse 

spelletjesdag georganiseerd. Van speeltuin Badhoevedorp hadden we een luchtkussen 
geleend. Ondanks dat ouders vanwege de corona maatregelen deze dag geen toegang 
hadden hebben wij veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Het was een zeer 
geslaagde dag. 

• Omdat er in de meivakantie nog steeds beperkt ouders op het terrein mochten komen 
hebben we de huttenbouwdriedaagse verplaatst naar de zomervakantie. Als extra 
activiteiten konden de kinderen tijdens de huttenbouwdriedaagse naambordjes en 
vlaggen beschilderen en pannenkoeken eten. 

• Voor Moederdag konden de kinderen kadootjes knutselen en op Vaderdag konden vaders 
voor één dag meebouwen in het huttendorp. 

• Op 28 mei deed Jeugdland mee aan NL Doet, deze dag hebben we in de moestuin gewerkt 
• Op 29 mei hebben we i.s.m. Het Gehandicapte kind een eerste Samen Speeldag 

georganiseerd. Het was een zonnige dag met veel bezoekers waaronder veel kinderen 
met een extraatje. Naast lekker spelen konden kinderen koekhuisjes maken, kroontjes 
versieren, grote bellen blazen, meedoen met een speurtocht over het terrein en pijl en 
boogschieten. 

• In juni deden wij weer mee met Buitenspeeldag van Jantje Beton 
• Op 26 juni deden wij mee met het alternatieve programma van de feestweek. Samen met 

de Oranjevereniging en Stichting Paraat organiseerden we de Oranje Speeldag met een 
stormbaan, een buikschuifbaan en suikerspinnen. In de ochtend voor de kleintjes, in de 
middag voor de grotere kinderen. Doordat dat weekend alle coronamaatregelen 
losgelaten werden en het prachtig weer was werd het een fantastische dag en hebben 
ruim 450 kinderen en heel veel ouders Jeugdland bezocht. 

• Op 3 juli deed Jeugdland mee aan de Modderdag van het IVN 
• In de zomervakantie was Jeugdland was Jeugdland in week 1, 2 en 6 van maandag tot en 

met zaterdag geopend. De overige drie weken waren we dit jaar geopend op woensdag, 
vrijdag en zaterdag, waarmee Jeugdland Nieuw-Vennep voor het eerst de hele vakantie 
open was. 

• Op 24 juli en 20 augustus organiseerden vrijwilligers een nachtje kamperen voor kinderen 
en ouders met een kampvuur en een demonstratie met politiehonden. 

• In de week van de formule 1 in Zandvoort konden de kinderen hun reactiesnelheid testen, 
spandoeken maken en racen op de skelterbaan. 

• Op 12 september organiseerden we een tweede Samenspeeldag ism Down in de Vennep. 
Ook deze keer weer veel bezoekers met schminken, stressballetjes maken en spelletjes. 

• Tijdens Burendag op 25 september waren er oud Hollandse spelletjes en konden de 
kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd. 

• Met Halloween hebben we samen met wijkgebouw Linquenda/Maatvast een spooktocht 
vanaf het wijkgebouw naar Jeugdland georganiseerd. Een drukke avond met veel 
verklede vrijwilligers onderweg en een kampvuur op Jeugdland. 

• Fietslichtcontrole i.s.m. met Justin’s fietsservice 
• Werkplaats Jeugdland: de hele winter konden de kinderen in de knutselkamer aan de slag 

met allerlei materialen en oude apparaten. 
• Op 11 en 18 december hebben vele vrijwilligers, kinderen en ouders geholpen op onze 

boomplantdagen. 
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De volgende activiteiten konden vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 

• De jaarlijkse Nieuwjaarsfik moesten we dit jaar overslaan 
• Helaas kon de Swap Sint speelgoed ruilmarkt niet doorgaan vanwege corona 
• In plaats van een lustrumfeest is de Oranje Speeldag georganiseerd 

Scholen en feestjes 
Helaas zijn de natuur- en milieuactiviteiten die wij ism NMCX organiseren dit jaar vanwege 
corona grotendeels niet doorgegaan. Wel hebben heel veel scholen ons weten te vinden voor 
schoolreisjes. Een schoolreisje met de bus naar de dierentuin zat er niet in, een bezoek met de 
hele school aan Jeugdland was wel mogelijk. Jeugdland was hiervoor speciaal geopend met een 
extra activiteitenprogramma. Ook hebben enkele stichtingen die kinderen een leuke tijd bezorgen 
Jeugdland bezocht. 

In 2021 was er veel vraag naar kinderfeestjes, via onze website kan er uit verschillende 
activiteiten gekozen worden. 

Coronamaatregelen 
Ook in 2021 hadden wij te maken met beperkingen vanwege corona. In goed overleg met de 
gemeente en de NUSO werden de coronamaatregelen opgepakt. De maatregelen werden 
gecommuniceerd via onze website en onze Facebook pagina. 

Tot de Oranje Speeldag op 26 juni 2021 was Jeugdland maar beperkt toegankelijk voor ouders, 
er werden maximaal 10 ouders van kinderen onder de 8 jaar of kinderen met een beperking 
toegelaten. Vanaf de voorjaarsvakantie konden zij tijdsloten boeken via onze website. Deze 
mogelijkheid werd door de ouders zeer gewaardeerd en er werd veel gebruik van gemaakt. In de 
winter en het voorjaar was het clubgebouw gesloten en konden kinderen alleen buiten spelen. 

Eind december ging Nederland weer in lockdown is Jeugdland rondom kerst twee weken dicht 
geweest. Als snel bleek dat er voor speeltuinen een uitzondering was gemaakt waardoor wij 
vanaf 4 januari 2022 weer open zijn gegaan. 

Wij zijn erg blij dat Jantje Beton/NUSO heeft gevochten voor aparte regels voor speeltuinen, 
waardoor wij in 2021 vrijwel het hele jaar kinderen hebben kunnen ontvangen. In coronatijd is het 
nog belangrijker voor kinderen dat zij in de buurt kunnen spelen en bewegen.  

Ook een compliment voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die ervoor hebben 
gezorgd dat de kinderen het hele jaar veilig op Jeugdland konden spelen. Ook ouders en 
kinderen verdienen een compliment voor hun medewerking aan alle maatregelen. 

Bezoekersaantallen 
Jeugdland Nieuw-Vennep heeft in 2021 11.624 kinderen mogen ontvangen. Daarnaast hebben 
ook veel ouders Jeugdland bezocht. Dit is een record en is meer dan een verdubbeling van het 
aantal bezoekers in 2020 toen er 5.571 kinderen kwamen. Hiermee hebben wij onze doelstelling, 
een gelijk aantal bezoekers als in 2019 (7951), ruim overschreden. 

Het mooie weer, de behoefte aan recreatie in de directe omgeving, succesvolle evenementen en 
grote vraag naar schoolreisjes en kinderfeestjes hebben voor dit mooie resultaat gezorgd. 
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Samen Spelen 
In 2021 hebben wij de rolstoeltoegankelijkheid van ons gebouw verbeterd. Er is een oprijplaat 
aangeschaft en het invalidentoilet is met dank aan het Hoofdvaartcollege twee keer zo groot 
geworden, waardoor er meer ruimte is om te manoeuvreren. De ruimte is voorzien van een grote 
aankleedtafel geschikt voor oudere kinderen. 

De medewerkers en vrijwilligers zijn opgeleid en/of geïnstrueerd om vakkundig om te gaan met 
mensen met een beperking. Ter voorbereiding op de Samenspeeldagen hebben we een 
workshop Samen Spelen gevolgd van de Speeltuinbende. 

Bij de keuze voor activiteiten en aanschaf van speelmaterialen wordt expliciet rekening gehouden 
met kinderen met een beperking. In 2021 hebben wij een muziekbal en nieuwe skelters en 
fietsjes aangeschaft. Ook is er eind 2021 met de Rabo Clubsupport geld opgehaald voor een duo 
skelter en een Wheely Rider, deze zijn begin 2022 aangeschaft. Vanuit een donatie van het 
Meerlandenfonds zijn twee plantenbakken op hoogte aangeschaft, één bak op sta- en één bak op 
zithoogte. 

Samen met de gemeente Haarlemmermeer blijven wij werken aan een betere bereikbaarheid van 
Jeugdland. In 2022 wordt de invalidenparkeerplaats voor de deur gerealiseerd. Op onze website 
wijzen wij bezoekers op de diverse parkeermogelijkheden en de mogelijkheid om via de route 
door het park voor Jeugdland te parkeren. 

Jeugdland neemt actief deel aan het Ronde Tafelgesprek Samen Spelen van de gemeente. 
Helaas is het vanwege corona nog niet gelukt om een fysieke bijeenkomst op Jeugdland te 
organiseren. 

Veel kinderen van het speciaal onderwijs hebben Jeugdland al gevonden en kunnen goed hun 
weg vinden in de speelmogelijkheden die Jeugdland biedt. Om ook andere kinderen met een 
beperking en hun ouders te laten zien hoe leuk het is om op Jeugdland te spelen hebben wij twee 
druk bezochte Samenspeeldagen georganiseerd. De eerste onder de vlag van Het gehandicapte 
kind, de tweede in samenwerking met Down in de Vennep.  
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Met Sportservice Haarlemmermeer is overleg geweest over gezamenlijke activiteiten in 2022. 
Hieruit kwam ook dat het moeilijk is om de doelgroep te bereiken. Jeugdland voert overleg met de 
gemeente hoe we dit kunnen verbeteren. 

Eind 2020 heeft Jeugdland speeltuinontwerpster Suzanne van Ginneken gevraagd om een 
ontwerp voor Jeugdland te maken waardoor we er nog beter voor zorgen dat iedereen van jong 
tot oud, met en zonder handicap, heerlijk kan spelen op Jeugdland. Dit willen wij bereiken door 
de structuur en de zonering van Jeugdland te verbeteren en door het plaatsen van nieuwe 
speelaanleidingen/toestellen, aanbevelingen uit het rapport “Samen Spelen in de 
Haarlemmermeer”1. Ook willen we het terrein graag avontuurlijker en groener maken en zorgen 
dat Jeugdland ook aantrekkelijk is bij wind en (extreme) hitte.  

In mei 2021 hebben wij ouders van en kinderen met een beperking geïnterviewd, maquettes en 
tekening gemaakt met kinderen, vragenlijsten uitgedeeld en ouders laten kiezen uit een groot 
aantal foto’s. De uitkomst uit dit participatietraject2, het eerder genoemde rapport en de wensen 
van Jeugdland vormen de basis voor het ontwerp. 

 
Het ontwerptraject liep van juni tot en met december en heeft geleid tot een ontwerp voor het hele 
terrein. In de winter van 2022 willen wij van start gaan met de aanleg van fase 1, een 
afgeschermd gebied geschikt voor jongere kinderen en bijvoorbeeld kinderen met een 
verstandelijke beperking met rolstoeltoegankelijke speelaanleidingen. Daarnaast wordt in deze 
fase een deel van de padenstructuur over het terrein aangelegd waardoor Jeugdland beter 
toegankelijk wordt. 

Jeugdland Nieuw-Vennep levert zo een bijdrage aan de stevige sociale basis, het 
SamenspeelAkkoord en het beleid van de gemeente Haarlemmermeer en blijft zich inzetten voor 
de eisen die aan de subsidie gesteld . 

 
1 Samen spelen in Haarlemmermeer – rapport samenspeelscan speeltuin Jeugdland Hoofddorp en 
Jeugdland Nieuw-Vennep 
 
2 Jeugdland gaat natuurlijk Samen Spelen 
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Naamsbekendheid  
Jeugdland is actief bezig om inwoners goed te informeren over het aanbod. Jeugdland heeft een 
actieve Facebook pagina (https://www.facebook.com/jeugdlandnieuwvennep) en berichten 
worden actief gedeeld op andere pagina’s in Nieuw-Vennep en omstreken. Een aantal stagiaires 
heeft dit jaar een instagrampagina opgezet 
(https://www.instagram.com/jeugdlandnieuw_vennep).  

Uiteraard is de website van Jeugdland jeugdlandnieuwvennep.nl een visitekaartje. De website 
geeft een totaaloverzicht van Jeugdland Nieuw-Vennep, zoals de openingstijden, regels, vaste 
activiteiten en de laatste nieuwtjes. De website is in 2020/2021 compleet vernieuwd. 

Wij onderhouden goed contact met de kranten en andere media in de omgeving, deze kranten en 
media plaatsen regelmatig persberichten die door Jeugdland geschreven worden. 

De activiteiten worden ook via “Uit in Haarlemmermeer” bekend gemaakt en bij vacatures onder 
de vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van “Haarlemmermeer voor Elkaar”.  

Scholen worden via de mail geïnformeerd over de activiteiten op Jeugdland. 

Schoolbezoeken (NME en schoolreisjes), samenwerking met externe partners en dagen als 
Buitenspeeldag, Burendag, Samenspeeldagen, Koningsdag en de Oranje Speeldag zorgen voor 
grotere naamsbekendheid. 

De bovengenoemde promotieactiviteiten hebben als doel het werven van nieuwe bezoekers en 
het aan Jeugdland binden van vaste bezoekers. De promotionele activiteiten zorgen ook voor 
naamsbekendheid bij potentiële sponsoren, vrijwilligers en bedrijven. 

Samenwerking met externe partijen 
Een speerpunt van beleid is het actief aangaan van samenwerking met maatschappelijke en 
sociale partners.  

In samenwerking met het Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer (NMCX) worden er door 
Jeugdland NME activiteiten voor de basisscholen georganiseerd. Helaas zijn er vanwege de 
coronamaatregelen in 2021 veel afspraken afgezegd. Voor 2022 hebben wij weer veel 
aanmeldingen mogen ontvangen. 

In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer en het Oranjefonds is de NL-Doet 
dag georganiseerd. De jaarlijkse Burendag organiseren wij eveneens in samenwerking met het 
Oranjefonds. En Buitenspeeldag is in samenwerking met Jantje Beton georganiseerd. 

De NUSO (nu Branchevereniging LOS) ondersteunt Jeugdland als brancheorganisatie voor 
speeltuinen. Wij volgen regelmatig workshops die door de NUSO georganiseerd worden. 

Dit jaar is er contact gezocht met de speeltuinverenigingen in de Haarlemmermeer om samen op 
te trekken tegen de ombuigingen en om van elkaar te leren. 

Via de Karma Factory heeft een groep studenten van het Nova College gewerkt aan opdrachten 
op het gebied van communicatie. 

Tussen Ons Tweede Thuis, de Dorpsraad Nieuw-Vennep, Meerradio en andere lokale media, 
brandweer, Staatsbosbeheer, Heimanshof, Sociale makelaars, Sociale kaart Haarlemmermeer, 
Haarlemmermeer voor elkaar, Stichting Maatvast, Meerwaarde, Politie, de Gemeente 
Haarlemmermeer en Jeugdland Hoofddorp is een actieve samenwerking. 

Vanwege het wegvallen van de feestweek is in 2021 een samenwerking ontstaan met 
Oranjevereniging Beatrix, gezamenlijk is een succesvolle Oranje Speeldag georganiseerd. In 

https://www.facebook.com/jeugdlandnieuwvennep
https://www.instagram.com/jeugdlandnieuw_vennep
https://jeugdlandnieuwvennep.nl/
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2022 hopen wij deze samenwerking te continueren. Stichting Paraat staat bij zulke evenementen 
ook altijd voor ons klaar. 

In het kader van het thema “Samen spelen” is samengewerkt met de gemeente, scholen, 
kinderopvang, Down in Nieuw-Vennep en andere organisaties die zich inzetten voor kinderen met 
een beperking. 

Met vluchtelingenwerk hebben wij ook in 2021 samengewerkt, waarbij vrij spelen in ruil voor een 
karweitje is ingezet. Wij werken ook samen met de Voedselbank Haarlemmermeer, cliënten van 
de voedselbank kunnen een gratis abonnement voor Jeugdland krijgen. 

Met bureau HALT is in de loop der tijd een goede samenwerking ontstaan. Ook dit jaar hebben 
jongeren hun taakstraf uitgevoerd bij Jeugdland onder begeleiding van de medewerkers en een 
aantal vrijwilligers. 
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Instandhouding terrein en voorzieningen 
Het gebouw, terrein en speelvoorzieningen zijn met behulp van bedrijven, aannemers en 
vrijwilligers gebouwd en neergezet, maar het kan nog verbeterd en uitgebreid worden. Zie ook de 
paragraaf “Samen Spelen” 

Naast het reguliere onderhoud is er in 2021 hard gewerkt aan: 

• Het opknappen van het huttendorp, deze is voorzien van een laag houtsnippers geleverd 
door een sponsor, waardoor het huttendorp ook tijdens natte periodes goed bespeelbaar 
is. 

• Groenonderhoud: maaien en snoeien, uitdunnen van bomen op de dijk. Er is een begin 
gemaakt met een voedselbos en er is een minibos en een boomgaard aangelegd, deze is 
mede gefinancierd door het Betrekken bij Groen fonds van de Provincie Noord-Holland. 

• Het bouwen van een lasergamearena 
• Het vergroten en anders inrichten van het invalidentoilet 
• Er zijn twee nieuwe muziektoestellen geplaatst met dank aan het Postcodeloterij 

Buurtfonds en Kern met Pit 
• Alle skelters en fietsjes zijn nagekeken en opgeknapt en ons wagenpark is uitgebreid met 

dank aan vrijwilligers, sponsors en de Rabobank 
• Uit de opbrengst van de Jantje Beton collecte is een airhockeytafel aangeschaft 
• In het clubgebouw is geschilderd 

Het beheer van het terrein en alle gebouwen valt onder de verantwoording van de coördinator en 
het bestuur. Zij zorgen voor het onderhoud en coördineren de werkzaamheden in samenwerking 
met bedrijven, scholen, instanties en/of vrijwilligers.  

Ons Tweede Thuis houdt zich sinds eind 2019 weer vaker bezig met het onderhoud van het 
terrein. Ook is er een enthousiaste groep vrijwilligers actief in het terreinonderhoud. 

Maandelijks worden alle speeltoestellen nagelopen op veiligheid. Bevindingen worden genoteerd 
in het logboek speeltoestellen en kleine reparaties worden door de vrijwilligers uitgevoerd. Grote 
reparaties worden uitbesteed aan de leverancier van het speeltoestel of aan gespecialiseerde 
bedrijven. Twee keer per jaar vindt er inspectie van de speeltoestellen plaats door een extern 
bedrijf. Toestellen op Jeugdland worden alleen gebruikt als ze voorzien zijn van een geldig 
certificaat.  
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Bijlage: activiteitenplan 2021 
Op het terrein vind je het huttendorp, de zandbak met waterspeeltuin, schommels en klimtoestel 
voor jonge kinderen, het rioolbuizenfort, de vuurplaats, de skelterbaan met skelters en andere 
speeltoestellen zoals: de dubbele kabelbaan, het slingerkruis, de zeshoekschommel, het pontje, 
de airtrampoline en de turnline (speel en klimrek).  

Het clubhuis wordt o.a. gebruikt als speel-, doe-, lees-, computer en muziekruimte. Er is een 
aparte ruimte voor knutselen/handvaardigheid en een Zwerfboekenkast. 

Op het terrein bevindt zich ook de vernieuwde moestuin. Producten uit de moestuin en van de 
fruitbomen op het terrein worden gebruikt voor de (NME) activiteiten. 
Naast het clubgebouw bevindt zich ons grote gezellige terras. Vanaf het terras kunnen de ouders 
hun kinderen in de gaten houden. Op Jeugdland spelen kinderen met zo min mogelijk 
tussenkomst van volwassenen. 

Iedere openingsdag organiseert het personeel of een vrijwilliger een leuke activiteit. 

In 2021 gaan we kijken welke aanpassingen we kunnen doen in het kader van Samen Spelen. 

 

Geplande activiteiten 2021 en de komende jaren 
 

Op speeldagen worden allerlei activiteiten en spelletjes door de Jeugdland bezoekers bedacht, 
uitgewerkt en uitgevoerd met begeleiding/ondersteuning van de medewerkers. 

• De Nieuwjaarsfik is een jaarlijks terugkerende activiteit om het nieuwe jaar goed te 
beginnen met een kampvuur, hapjes en drankjes. De Nieuwjaarsfik is voor de kinderen met 
hun ouders/verzorgers, de buurtbewoners, de vrijwilligersgroep, het bestuur en de 
medewerkers en andere geïnteresseerden. Doel van de Nieuwjaarsfik is het versterken van 
de sociale dynamiek tussen de mensen uit bovenstaande doelgroep. 

• Diverse handvaardigheids- en kookactiviteiten 
• Tijdens de vakanties worden er activiteiten georganiseerd die passen bij de seizoenen, 

zodat de kinderen ook met minder goed weer zich binnen goed kunnen vermaken.  
• Creatieve en theater workshops. 
• Sport- en spelactiviteiten 
• Er is een boogschietbaan waar regelmatig met pijl en boog geschoten wordt. 
• Er wordt een huttenbouw driedaagse georganiseerd voor de kinderen. Kinderen kunnen 

hier proberen of het bouwen van hutten wat voor ze is. Tijdens deze drie dagen worden er 
speciale activiteiten georganiseerd die met het thema te maken hebben. 

• Er worden feestdag gerelateerde activiteiten aangeboden, zoals paaseieren zoeken, 
Sinterklaas surprises, kerststukjes maken enz.  

• We haken aan bij landelijke activiteiten zoals Kinderboekenweek, waterdiertjestelling, 
Modderdag, etc. 

• Eén keer per jaar een Techniek- en Solardag met meerdere activiteiten op het gebied van 
techniek en zonne-energie. 

• Techniekactiviteiten, zoals bv. kompas maken, windenergie en materialen maken van hout.  
• De moestuin wordt door kinderen en vrijwilligers onderhouden en na het zaaien met de 

kinderen biologische groenten en fruit uit geoogst. De kinderen en scholen maken hiervan 
onder andere soep, salade en gerechten die seizoens gebonden zijn.  

• In samenwerking met de brandweer wordt er een brandweerdag georganiseerd, waarbij de 
kinderen brandweer gerelateerde spelletjes kunnen uitvoeren. 
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• Jeugdland biedt de mogelijkheid om met groepen/scholen een leuke activiteit te doen in 
een half dagdeel zoals huttenbouwen, lasergamen of sport en spel. 

• Er worden meerdere keren per jaar themadagen georganiseerd zoals chemie dag, 
Halloween spooktocht, buitenspeeldag, world clean up day en modderdag . In de afgelopen 
jaren waren de themadagen; 1 en 5 jarig bestaan Jeugdland, cowboys en indianen, 
middeleeuwse ridderdagen, piraten,  griezeldag, indianendag en de heldendag. Deze 
themadagen en bijbehorende activiteiten worden bedacht en zo mogelijk uitgevoerd door 
de kinderen van Jeugdland.  

• In 2021 wordt het jubileumfeest alsnog georganiseerd. Jeugdland bestond in 2020 10 jaar. 
• Jeugdland doet ieder jaar mee aan NL Doet, Burendag en Buitenspeeldag. 

Samenwerking 
Jeugdland werkt samen met allerlei sociaal maatschappelijke organisaties, zoals: NMCX, 
Sportservice Haarlemmermeer, Ons Tweede Thuis, Maatvast, Halt en scholen voor 
(maatschappelijke) stages.  

We blijven contact zoeken met scholen en andere organisaties voor de organisatie van 
gezamenlijke activiteiten en een groter gebruik van ons terrein. 

Drempeloverschrijdingen 
De verwachting voor 2021 is een gelijkblijvend aantal drempeloverschrijdingen ten opzichte van 
2019, omdat Jeugdland Nieuw-Vennep  een vaste waarde in Nieuw-Vennep geworden is en er 
intussen een vaste groep kinderen naar Jeugdland komt. In 2020 is er vanwege (de) 
Corona(sluiting) een lager aantal bezoekers. Ook goede promotie en contacten met scholen 
spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles onder voorbehoud van weersomstandigheden en de 
financiële situatie van Jeugdland.  
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Financiële jaarrekening 
Zie bijlage 
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