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Introductie
Jeugdland Nieuw-Vennep is een avonturen bouwspeelplaats voor kinderen welke beschikt
over een groot terrein waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zo kunnen de kinderen
spelen en hutten bouwen. Daarnaast is het spelen met primaire elementen, zoals water en
zand belangrijk. Vuur is ook een element dat op Jeugdland gestalte krijgt door het houden
van kampvuren. Er zijn verschillende speeltoestellen geplaatst, die kinderen uitdagen en laten
ontdekken. Op het terrein is er een grote skelterbaan, rioolbuizenfort, waterspeelplek,
slingerkruis, schommel, duikelrek, zeshoekschommel, grote glijbaan met klimmogelijkheden,
kleine glijbaan, houten speelrek, prieel, wipwap en pontje. In de toekomst kunnen er nog
meer speelvoorzieningen worden aangelegd. In het clubhuis kunnen kinderen knutselen,
lezen, spelletjes doen en in de binnenzandbak spelen. Er wordt elke dag een activiteit
georganiseerd. In 2019 hebben 7951 kinderen Jeugdland Nieuw-Vennep bezocht.

1. Beleidsplan 2020
Het beleid van Jeugdland is erop gericht dat kinderen eigen initiatief tonen en zelf activiteiten
ontplooien op Jeugdland, waarbij er zo min mogelijk inmenging of aansturing is van
volwassenen. Ouders zijn van harte welkom en in 2020 wordt er nagedacht om het terras
meer aangenaam te maken voor de ouders. Daarnaast is er speciaal voor alle ouders koffie
en thee en kunnen zij een tijdschrift uit de leesmap lezen. Wel verwacht Jeugdland van alle
ouders dat ze hun kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten spelen. Dat is namelijk het
unieke van Jeugdland. Hier kunnen alle kinderen zichzelf leren ontdekken.
Om de participatie door kinderen te vergroten hebben de kinderen een beslissende stem op
de activiteiten van Jeugdland.
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Dit gebeurt door het gebruik van een ideeën bus, gesprekken en interviews met kinderen om
te onderzoeken wat kinderen graag willen en het daarna uit te voeren. De kinderen helpen
niet alleen bij het bedenken van de activiteit, maar helpen ook regelmatig bij de uitvoering
hiervan.
Jeugdland is een open speelvoorziening, dat wil zeggen dat er beperkt toezicht gehouden
wordt door beroepskrachten en vrijwilligers. Kinderen onder de 6 jaar mogen uitsluitend onder
toezicht van een volwassene het speelterrein betreden, omdat er voor zulke jonge kinderen
diverse gevaren aanwezig zijn, zoals open water en hoge bouwwerken.
Ieder kind kan voor €2,- spelen op Jeugdland. Daarnaast kunnen kinderen een
jaarabonnement nemen voor €20,- met dit jaarabonnement kunnen ze een jaar lang
onbeperkt spelen tijdens openingstijd. Of een tienritten kaart voor 13 euro. Deze kaart is wel
een heel jaar geldig Daarnaast kunnen kinderen een bouwpas kopen. Hiermee kunnen
kinderen spijkers en hamers huren, zodat zij in het huttendorp kunnen bouwen. Het is echter
beleid dat Jeugdland toegankelijk is voor ieder kind. Voor kinderen uit sociaal zwakkere
gezinnen wordt een regeling getroffen, zodat ze gratis mogen komen spelen. Ook de
kinderen van vrijwilligers spelen gratis op Jeugdland.

Een speerpunt van beleid is het actief aangaan van samenwerking met maatschappelijke en
sociale partners. Zo is er met bureau HALT in de loop der tijd een goede samenwerking
ontstaan. Er komen regelmatig jongeren op Jeugdland voor het uitvoeren van hun taakstraf.
Jongeren van de opleidingsschool Bouwmensen klussen regelmatig op Jeugdland en doen
zo ervaring op. Er is een actieve samenwerking tussen Natuur en Milieucentrum
Haarlemmermeer, de AM groep, Roads, Ons tweede Thuis, de wijkraden en dorpsraden in
Nieuw-Vennep, stichting Paraat, Meerradio, Bootcamp club, brandweer Lisse en/of
Zwanenburg, Staatsbosbeheer, Jantje Beton, Heimanshof, Sociale makelaars, Sociale kaart
Haarlemmermeer, Haarlemmermeer voor elkaar, Paardenmanege Lisse en Hillegom,
Kringloopwinkels, Oranje Fonds, Vluchtelingenwerk, voedselbank, Stichting Maatvast,
Meerwaarde, Politie en Jeugdland Nieuw-Vennep. Verschillende serviceclubs, zoals Lions, of
Rotary ondersteunen Jeugdland op diverse gebieden.
De jaarlijkse NL-Doet dag wordt in samenwerking met de vrijwilligerscentrale
Haarlemmermeer en Oranjefonds gerealiseerd. De jaarlijkse burendag wordt in
samenwerking met Jantje Beton georganiseerd. Ook wordt er veel tijd geïnvesteerd in het
aangaan van duurzame relaties met bedrijven en ondernemersverenigingen uit de omgeving.
Deze bedrijven en ondernemingsverenigingen helpen Jeugdland door het leveren van
goederen, financiële middelen, diensten en arbeid.
Leerlingen van middelbare scholen komen projecten uitvoeren in verband met
maatschappelijke stages. Ondanks dat het ministerie van onderwijs de maatschappelijke
stages uit het curriculum van het voortgezet onderwijs heeft geschrapt weten
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maatschappelijke stagiaires Jeugdland te vinden. Bij een aantal scholen blijft
maatschappelijke stages een onderdeel van het schoolprogramma.
Het bestuur heeft vijfmaal per jaar een vergadering ter continuering van het beheer en
exploitatie van Jeugdland Nieuw-Vennep. De werknemers vergaderen elke twee maanden
over de continuering van de werkzaamheden op Jeugdland. Het bestuur zal nauw contact
houden met de Dorps- en Wijkraden van Nieuw-Vennep en de Gemeente Haarlemmermeer.

2. Geplande activiteiten 2020
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 handvaardigheid- en kookactiviteiten in de wintermaanden.

In de wintermaanden kunnen de kinderen meedoen met Oud-Hollandse spelletjes. De
kinderen kunnen door middel van een strippenkaart deelnemen aan de spelletjes.

Tijdens de kerstvakantie wordt er Heel Jeugdland Bakt georganiseerd, zodat de
kinderen ook met minder goed weer zich binnen goed kunnen vermaken.

Er wordt meerdere filmavonden per jaar georganiseerd.

Creatieve en theater workshops.

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.

Eén of twee keer per jaar kamperen de kinderen een nacht op het terrein.

Op verzoek van de kinderen kunnen er feestdag gerelateerde activiteiten aangeboden
worden, zoals paaseieren zoeken, sinterklaas surprises enz.

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 eetbare belevingstuin wordt door kinderen en vrijwilligers onderhouden en na het
zaaien met de kinderen biologische groenten uit geoogst. De kinderen en scholen
maken hiervan onder andere soep, salade en nog meer gerechten.

In samenwerking met de brandweer wordt er een brandweerdag georganiseerd, waarbij
de kinderen brandweer gerelateerde spelletjes kunnen uitvoeren.

Jeugdland biedt de mogelijkheid om met groepen/scholen tot 50 kinderen een leuke
activiteit te doen in een half dagdeel.

Er wordt minimaal één keer per jaar een themadag georganiseerd. In de afgelopen
waren de themadagen; 1 en 5 jarig bestaan Jeugdland, cowboys en indianen,
middeleeuwse ridderdagen, piraten, griezeldag, indianendag en de heldendag. Deze
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themadagen en bijbehorende activiteiten worden bedacht en zo mogelijk uitgevoerd
door de kinderen van Jeugdland.
In 2020 staat het thema “Feest” op de agenda, omdat Jeugdland 10 jaar bestaat. Samen met
Jeugdland Hoofddorp, wat in 2020 20 jaar bestaat, worden er activiteiten georganiseerd.
Drempeloverschrijdingen
De verwachting voor 2020 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. Ook goede promotie en contacten met scholen spelen
hierbij een belangrijke rol. Dit alles onder voorbehoud van weersomstandigheden en de financiële
situatie van Jeugdland.

3. Verslag activiteiten 2019
Iedere openingsdag wordt er op Jeugdland een leuke activiteit georganiseerd begeleid door
een medewerker en/of een vrijwilliger. Deze activiteiten worden van te voren op de website,
Facebook en in de nieuwsbrief aangekondigd. Voor sommige activiteiten vragen we een
kleine eigen bijdrage, de meeste activiteiten zijn gratis. De volgende activiteiten hebben in
2019 plaatsgevonden buiten de vaste activiteiten zoals de huttenbouw, knutselen, spelen op
de speeltoestellen, skelteren etc.
o Bakken van verschillende producten zoals Berliner bollen, piratenschip van cake,
peperkoekhuisjes, chocolate chip cookies, worstenbroodjes. Zowel als dagelijkse
activiteit als tijdens onze kerstvakantiespecial: Heel Jeugdland bakt.
o Wetenschappelijke activiteiten: slijm maken, lavalamp maken, magisch zand maken,
glow in the dark schilderen.
o Filmavond
o Handvaardigheid, een kleine greep uit onze activiteiten: kaarten maken, figuurzagen,
schilderen, kleifiguren maken, sieradendoosjes beschilderen, Forky maken uit Toy
Story, sleutelhanger maken, grasmannetje maken, verfkunst met rietjes.
o Toernooien en andere sportieve activiteiten zoals voetbal, tafelvoetbal, tafeltennis,
skelterrace, boogschieten, lasergamen.
o Feestdag gerelateerde activiteiten, bv. Pasen: paaseieren zoeken & schilderen,
Sinterklaas: surprises maken, lampionnen maken, Halloween knutsels.
o In het kader van de kinderparticipatie zijn er diverse activiteiten die door kinderen
bedacht zijn uitgevoerd.
o Jeugdland heeft de mogelijkheid geboden om met groepen/scholen tot 50 kinderen
(voor feesten en sportdagen grotere groepen) een leuke activiteit te doen in een half
dagdeel. Zowel tijdens de via NMCX georganiseerde NME activiteiten, als juffendagen,
sportdagen (Koningsspelen), eindejaarsfeesten etc.
o Bijzondere dagen, zoals de brandweerdag, techniekdag, giezelmiddag, Super Helden
dag en Oud-Hollandse spelletjesmiddag trokken weer veel bezoekers naar Jeugdland.
o Nieuwjaarsfik
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o
o
o
o

Nationale buitenspeeldag (helaas in het water gevallen door zeer slecht weer)
NL-Doet en Burendag
Nachtje slapen op Jeugdland
Tijdens de stakingen van de scholen is Jeugdland extra open geweest en zijn er extra
activiteiten georganiseerd die veel kinderen trokken.

4. Bezoekersaantallen
In 2019 is Jeugdland Nieuw-Vennep door 7951 kinderen bezocht. Dit is een lichte stijging
t.o.v. 2018 toen er 7699 bezoekers waren. Jeugdland is in 2019 twee weken open geweest
tijdens de meivakantie. De geplande extra opening in de tweede week van de zomervakantie
is niet doorgegaan omdat er te weinig personeel beschikbaar was.

5. Naamsbekendheid
Jeugdland is actief bezig om inwoners goed te informeren over het aanbod. Jeugdland heeft
een actieve Facebook pagina en sinds het najaar worden berichten actief gedeeld op andere
pagina’s in Nieuw-Vennep en omstreken. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal
volgers van Jeugdland.
Daarnaast wordt er elke maand een nieuwsbrief van Jeugdland Nieuw-Vennep gemaakt.
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle geïnteresseerden, zoals ouders, kinderwerkers,
vrijwilligers, krant en bestuursleden. In deze nieuwsbrief worden de laatste nieuwtjes,
activiteiten en bijzonderheden kenbaar gemaakt.
Ook onderhouden wij goed contact met de kranten en andere media in de omgeving. Deze
kranten en media plaatsen regelmatig persberichten die door Jeugdland geschreven worden.
Er worden posters en flyers over Jeugdland naar BSO ’s en scholen gestuurd, zodat ieder
kind weet welke voor activiteiten op Jeugdland plaats vinden.
Leerkrachten kunnen op Jeugdland hun verjaardag vieren, waarbij de kinderen kunnen
spelen. Scholen kunnen activiteiten doen op Jeugdland insectenhotels maken, techniek en
huttenbouw. Samenwerking met scholen zal meer naamsbekendheid geven, waardoor
kinderen de weg naar Jeugdland beter kunnen vinden
Uiteraard is de website van Jeugdland www.jeugdland.net een visitekaartje. De website geeft
een totaaloverzicht van Jeugdland Hoofddorp en Jeugdland Nieuw-Vennep, zoals de
openingstijden, regels, vaste activiteiten en de laatste nieuwtjes. Ook oproepen voor
specifieke hulp en materialen staan op de website.
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.
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6. Deskundigheid beroepskrachten
Er waren in 2019 6 vaste beroepskrachten (parttimers) op Jeugdland. Bestaande uit: één
coördinator en vijf kinderwerkers. Deze kinderwerkers zijn MBO studenten, HBO studenten
en/of WO studenten van bijvoorbeeld de PABO, SPW, SPH of ROC-sport en beweging.
Jeugdland voldoet aan de wettelijke eisen voor bedrijfshulpverlening en/of EHBO. Alle
beroepskrachten hebben een verklaring omtrent het gedrag. Bij de vrijwilligersacademy wordt
regelmatig een cursus gedaan om de competenties te vergroten.
Er wordt ernaar gestreefd om mensen grotere contracten aan te bieden zodat de baan
aantrekkelijker wordt.

7. Opbouw vrijwilligersgroep
In 2019 had Jeugdland zo’n 20 vrijwilligers van alle leeftijden. Een actieve groep jong
vrijwilligers (6) en viertal vaste krachten voor de balie en onderhoud. Daarnaast was er een
grotere groep vrijwilligers welke bij evenementen ingeschakeld kon worden.
Eind 2019 heeft een groep vrijwilligers zich teruggetrokken. Inmiddels hebben zich ook weer
nieuwe vrijwilligers gemeld. In 2020 wordt er verder geworven, hierover is actief contact met
de vrijwilligerscentrale.
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, enz.
Om de volgende redenen is er ook voor een groep van 12 tot 18 jarigen als vrijwilligers
gekozen:
 Omdat hiertoe behoefte was vanuit deze groep jongeren.
 Om de leeftijd - 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.
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. Minimaal 2 x per
jaar zal er op Jeugdland speciaal voor de vrijwilligers iets georganiseerd worden zoals; BBQ,
een workshop of een etentje.
Vrijwilligers die regelmatig aanwezig zijn krijgen de mogelijkheid om hun BHV te halen en om
mee te doen met EHBO workshops.
Niet meegerekend bij de groep vrijwilligers zijn de vele buurtbewoners, instanties, scholen en
bedrijven, die een aantal dagen/uren per jaar mee komen helpen met groot onderhoud en
opruimen van het terrein en gebouwen.
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8. Instandhouding terrein en voorzieningen
Het gebouw, terrein en speelvoorzieningen zijn met behulp van bedrijven, aannemers en
vrijwilligers gebouwd en neergezet. Het terrein, gebouw en speelvoorzieningen zijn
neergezet, maar het kan nog verbeterd en uitgebreid worden. In 2019 zijn er geen nieuwe
speeltoestellen geplaatst, wel is het zand onder de speeltoestellen aangevuld.
In 2019 is er hard gewerkt aan:
 het verder opknappen van het gebouw, reparaties aan het houtwerk
Het beheer van het terrein en alle gebouwen valt onder de verantwoording van de
coördinator/ beheerder en het bestuur. Deze zorgt voor het onderhoud en coördineert de
werkzaamheden in samenwerking met bedrijven, instanties en/of vrijwilligers.
Voor grote werkzaamheden zoals het schilderen van de gebouwen, winter klaarmaken van
het terrein enz. worden bedrijven uit de omgeving benaderd, die als groep (teambuilding dag)
de klus verrichten. Veel middelbare scholen waarvan de leerlingen een maatschappelijke
stage moeten lopen doen dat op Jeugdland. In 2019 zijn er actief middelbare scholen
benaderd en is ook samenwerking gezocht voor andere stages. Dit moet in 2020 gaan lopen.
Ons Tweede Thuis houdt zich sinds eind 2019 weer vaker bezig met het onderhoud van het
terrein, daarnaast is er een vrijwilliger bereidt het groenonderhoud te doen.

9. Toegankelijkheid voor kinderen met een beperking
Helaas is Jeugdland slecht per auto bereikbaar voor kinderen en ouders met een beperking.
In 2019 heeft het bestuur hierover meermaals gesproken met de gemeente en heeft de
koningin van Nieuw-Vennep via de media aandacht gevraagd voor dit probleem. Als eerste
oplossing wordt er een gehandicaptenparkeelplaats gerealiseerd bij de K&R aan de
Getsewoudweg. Bij de inrichting van het vliegerveld zal verder gekeken worden naar de
toegankelijkheid.
Het terrein zelf is goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Jeugdland hecht veel
waarde aan de toegankelijkheid, omdat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om zich te
ontplooien. Daarom is het gehele gebouw rolstoeltoegankelijk, is er een aangepaste
toiletruimte en zijn diverse speeltoestellen en bruggen geschikt voor mensen in een rolstoel
en/of geestelijke beperking.
Via Facebook en de mail heeft Jeugdland enkele ouders gesproken over de toegankelijkheid
van Jeugdland. Hieruit zijn een aantal verdere aanpassingen gekomen welke wij in 2020
zullen realiseren, minder steile toegang en een aankleedtafel.
De medewerkers en vrijwilligers zijn opgeleid en/of geïnstrueerd om vakkundig om te gaan
met mensen met een beperking. Bij de keuze voor activiteiten wordt expliciet rekening
gehouden met kinderen met een beperking.
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Veel kinderen van het speciaal onderwijs hebben Jeugdland al gevonden en kunnen goed
hun weg vinden in de speelmogelijkheden die Jeugdland biedt.
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10. Financiële begroting en jaarrekening
Zie bijlage
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