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tWEE GENErAtIES bEStUUr:  
“PErSOONLIJK CONtACt CENtrAAL” 

een afgesloten la en de sleutel weer ergens anders. De afgelo-
pen dertig jaar is er hier nog nooit iets op slot geweest! Voor 
gewone verenigingen schieten de regels wel eens door.”

SPEELtUIN ALS ONtMOEtINGSPLAAtS
Speeltuin Victorie is een belangrijke ontmoetingsplaats. Voor 
jonge ouders en voor de buurt. Zo is Brian Jelier als vrijwil-
liger bij de speeltuinvereniging terecht gekomen. “Wij wonen 
al 25 jaar in de buurt en ik wilde meer gaan doen voor de wijk. 
Toen ik hoorde dat Truus zou stoppen, was een en een twee.” 
Victorie organiseert veel extra activiteiten, zoals een optocht, 
Koningsdag en een zomerkamp. “Dat loopt uitstekend, en  
natuurlijk ga ik als nieuwe voorzitter niks veranderen wat 
goed is! Mijn eerste acties liggen meer achter de schermen, 
zo hebben we sinds lange tijd weer eens een officiële be-
stuursvergadering gehouden. En op termijn wil ik graag kijken 
hoe we de buurtfunctie nog verder kunnen versterken. Een 
van mijn dromen is af en toe een gezamenlijke maaltijd bij-
voorbeeld.” Truus: “Ik vind het mooi dat er zo weer een frisse 
blik op de vereniging komt.”  
 
DUIzENDPOOt VErVANGEN
Met het aanstellen van Brian als nieuwe voorzitter is Victorie 
er nog niet. “Truus doet zoveel taken, dat kan niet één ie-
mand overnemen. We hebben al die taken in kaart gebracht 
en zoeken verschillende vervangers.” Truus: “Vroeger was dat 
gewoon zo. Hele gezinnen deden wat in de speeltuin. Als een 
man bestuurslid was zat zijn vrouw bij de kassa, elke week. 
Jaren terug hadden we overigens wel een beheerder vanuit 
de gemeente, iemand die gesubsidieerde arbeid deed. Dat 
is wegbezuinigd.” Brian: “We brengen dat wel weer onder de 
aandacht bij de gemeente. We gaan naar een participatiesa-
menleving waar we voor elkaar zorgen. Een speeltuin is bij 
uitstek een plek daarvoor. Gemeenten zouden dat kunnen 
faciliteren, ook al kun je de resultaten die je ermee bereikt niet 
altijd in harde cijfers uitdrukken.”

 

VrIJWILLIGErS VINDEN IS EEN  
UItDAGING
Vrijwilligers vinden ervaren Truus en Brian beiden als groot-
ste uitdaging. Niet alleen om Truus te vervangen, maar in 
het algemeen. Een trend is dat de gemiddelde leeftijd van 
de bezoekers daalt en dat betekent ook minder jongeren 
die blijven hangen als vrijwilliger. Brian: “Daarnaast hebben 
mensen geen zin meer om zich te binden, om elke week op 
een vaste tijd klaar te staan. Terwijl ze best willen helpen met 
allerlei klussen.” Victorie probeert manieren te vinden om 
dat te benutten. “In de zomervakantie zijn we van 11.00 tot 
17.00 uur open, twee keer zo lang als normaal. Dan maken we 
een schema van diensten van twee uur waar mensen op kun-
nen intekenen. Zo krijgen we het iedere zomer weer rond.” 
Nieuwe vrijwilligers komen meestal uit het netwerk van de 
bestuurders, maar ze komen ook wel eens “uit de lucht val-
len,” zoals Truus het omschrijft. Toch wordt dit jaar ook een 
grote wervingsactie opgezet. “Daarvoor gaan we onder meer 
de lokale media benaderen,” vertelt Brian.

Spelen met water en zand is altijd populair in Victorie. Foto: Wim van Gelderen.

Een aderlating voor speeltuin Victorie in Dordrecht. Na 33 jaar 
voorzitterschap neemt Truus Kleinjan dit jaar afscheid. Wat 
heeft zij de afgelopen jaren zien veranderen in speeltuinland? 
En wat gaat de nieuwe voorzitter Brian Jelier anders doen? 
Een tweegesprek.  
 
De ingang van speeltuin Victorie ligt verscholen tussen twee 
huizen in een rustige woonwijk in Dordrecht. Eenmaal door 
de poort ligt er verrassend veel speelruimte met onder meer 
schommels, een springkussen, een klimhuis en veel gras. 
De speeltuin heeft een buurtfunctie en trekt bezoekers uit 
de wijde omtrek. Zelfs vanuit Papendrecht en Zwijndrecht 
zijn gezinnen lid. Voor Truus Kleinjan was het de helft van 
haar leven haar tweede thuis. Ze was er zeker vijf dagen in de 
week, vaak samen met haar inmiddels overleden man. “Twee 
jaar geleden heb ik gezegd dat ik zou stoppen als ik zeventig 
werd. Nu ben ik nog in goede conditie, en kan ik nog andere 
dingen gaan doen.”

VEILIGE SPEELtUIN bELANGrIJK
In al die jaren heeft Truus het belang van speeltuinwerk vooral 
zien toenemen. “Kinderen kunnen tegenwoordig niet meer 
op straat spelen, speeltuinen zijn veilig. We proberen dat 
ook zo veilig mogelijk te houden met jaarlijkse inspecties en 
goed onderhoud.” Met Gerard van der Pijl, net zo lang zit-
tend bestuurslid, haalt ze herinneringen op aan het plaatsen 
van de boot die in de speeltuin ligt. “Het is een echte boot,” 
vertelt Gerard, “opgevist uit het Wantij. De eigenaar kon niet 
gevonden worden en toen hebben wij er een speeltoestel van 
gemaakt.” “Maar hij is inmiddels al vijf keer aangepast aan de 
veiligheidseisen,” vult Truus aan. “Dan stak er weer een bout 
uit of was er iets anders niet volgens de normen.” De regel-
geving heeft de druk op het speeltuinwerk doen toenemen, 
ervaart Truus. “Nu ook weer met de AVG. De ledenlijst ligt in 

tIP: bEtrEK DE bUrEN

Wat zou Truus nog mee willen geven aan andere verenigingen? “Betrek de buren bij wat je doet. Je merkt dat de toleran-
tie voor bijvoorbeeld geluidsoverlast is afgenomen. Door in gesprek te gaan en mensen de situatie te laten zien, kun je 
vaak gedoe voorkomen. Zo bouwden we ons nieuwe klimtoestel en bleek de achterbuurvrouw bezorgd om de hoogte. 
Toen hebben we de bouw stilgelegd en eerst bij de gemeente geïnformeerd. Gelukkig mochten we het toestel gewoon 
plaatsen maar we hebben het dak er alsnog afgelaten. Later kwam de buurvrouw zeggen dat het in de praktijk reuze 
meeviel.” Want uiteindelijk is dat waar speeltuin, bestuur en buurt zich voor inzetten volgens Truus en Brian: “Het is 
prachtig om te zien dat kinderen plezier hebben en heerlijk kind kunnen zijn. Daar doen we ons best voor.”

PErSOONLIJK CONtACt
Victorie heeft in het verleden al moeilijke keuzes moeten ma-
ken door de afname van vrijwilligers. Zo is de speeltuin tegen-
woordig op zaterdag gesloten. Daar staat tegenover dat ze 
voor activiteiten doorgaans genoeg mensen kunnen vinden. 
“Veertig man nodig voor Koningsdag? Dan gaan we rondbel-
len en lukt het altijd,” zegt Truus. “Ik ben niet zo van de e-mail 
omdat je op een algemene mail geen reactie krijgt. Je moet 
er daarna nog steeds achteraan. Persoonlijk contact blijft het 
beste werken om mensen actief te krijgen.” Ook Brian ervaart 
dat een gesprek het meeste resultaat biedt. Hij kijkt daarbij 
wel naar digitale vormen. “In een rechtstreekse mail kun je 
mensen ook persoonlijk aanspreken, en misschien moeten 
we eens kijken naar een Whatsapp-groep van mensen die af 
en toe een klus willen doen.” Victorie hoopt vrijwilligers te 
trekken uit alle leeftijdsgroepen. Brian: “Maar het is reëel dat 
de meeste vrijwilligers 35+ zijn. Ik had met een jong gezin en 
drukke baan ook echt geen tijd voor vrijwilligerswerk.”


