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Avontuurlijk Spelen is een project gericht op de versterking van stad-platteland verbindingen door 

participatie. Kinderen uit stenige wijken worden in contact gebracht met avontuurlijke speelplekken op 

het platteland. Daarna vertalen ze hun ervaringen naar speelplekken in hun eigen wijk. We 

onderzochten mogelijkheden voor nieuwe speelnatuur in de stad. 

Voor de periode mei 2018 –t/m juli 2019 is Provincie Zuid-Holland via het URG als cofinancier benaderd. 

In deze verantwoording leest u hoe we aan de daarbij opgelegde verplichtingen hebben voldaan.   

In de brief van 3 juli 2018 met nummer DOS-2018-0002523 van Provincie Zuid-Holland zijn de volgende 

verplichtingen ten aanzien van de toekenning opgenomen.  

De activiteiten vingen aan op 1 juli 2018 en zijn afgerond op 1 juli 2019, de verantwoording van de 

uitvoering sturen we conform uw verzoek voor 30 december 2019.  

In onderstaande verantwoording staat hoe we invulling hebben gegeven aan activiteiten en welke 

prestaties daaruit voort zijn gekomen. 

A Meldingsplicht 
Conform de opgelegde meldingsplicht hebben we aangegeven dat een deel van de activiteiten van 

Rotterdamse Munt vertraagd uitgevoerd zou worden. U heeft daarop positief beschikt.  Sindsdien 

hebben we van Rotterdamse Munt echter begrepen dat men niet aan de verplichting kan voldoen, de 

subsidie daarvoor storten we daarom graag terug.  

B Specifieke verplichtingen  
Foto’s en andere relevante informatie van gerealiseerde activiteiten hebben we in het inhoudelijk 

verslag opgenomen per activiteit. Het inhoudelijke verslag over Avontuurlijk Spelen is een onderdeel van 

het jaarverslag van de stichting. Hierin staan ook alle relevante foto’s en persvermeldingen. 

De tussentijdse voortgangsrapportage heeft u voor 15 januari 2019 ontvangen. 

C. Verplichtingen bijhouden administratie 
Aan de verplichting ten aanzien van het bijhouden van administratie hebben we voldaan. We hebben 

alle activiteiten en deelnemers bijgehouden en opgesplitst in aantallen kinderen, begeleiders/ouders, 

scholen en groepen. We hebben een financiële administratie per activiteit bijgehouden, verdeeld in 

baten en lasten. Onze accountant van bureau Kubus is deze maanden de administratie aan het 

controleren. Het verslag wordt bij beschikbaarheid openbaar gemaakt via onze website en aan u 

toegezonden. 
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D.  Verplichtingen subsidievaststelling 
In deze verantwoording leggen we uit hoe het afgesproken doel is bereikt, de prestaties zijn geleverd en 

de activiteiten zijn uitgevoerd. Het doel van deze verantwoording is een verzoek tot vaststelling. De 

verklaring ten aanzien van werkelijke kosten en opbrengsten wordt tevens door de accountant 

geverifieerd.  
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Prestaties 
In het activiteitenprogramma staan de prestaties die we uit hebben kunnen voeren met steun van 

Provincie Zuid-Holland. We lichten toe wat we hebben bereikt ten opzichte van de gestelde doelen.  

Logistiek en vervoer 
Kinderen met school en groepen vanuit maatschappelijke instellingen gaan op avontuur op het 

platteland.  

Gemeente Rotterdam Groene Schoolpleinen 

Prestatie: Logistiek en bereik van 1500 kinderen 

De cofinanciering van de provincie bedroeg 6.000,- op de totale kosten van 12.000,-. We hebben met 

1500 kinderen (doel was +1000) scholen in de natuur bezocht. Hiervoor zijn bussen en boten ingezet. 

Het toegekende bedrag is hieraan besteed. De overige cofinanciering was van de gemeente. 

Kinderparadijs Meidoorn 

Prestatie: bereik van 100+ kinderen 

Kinderparadijs Meidoorn heeft ervoor gezorgd dat iets meer dan 100 kinderen uit de wijk (doel was 100 

kinderen) aan het programma hebben deelgenomen. De cofinanciering bijdrage van de provincie ter 

hoogte van 1248,- is hieraan besteed. Het Kinderparadijs heeft dit gecofinancierd met 1328, - euro.  

Stichting Lekker Groen - Coördinatie logistiek en vervoer.  

Prestatie: vervoer en logistiek van 1000 kinderen  

De helft van de totale kosten van 14.885, - worden gecofinancierd door Lammers en Feldkamp. De 

bijdrage van de provincie ter hoogte van 7.442, - is voor coördinatie, logistiek en vervoer ingezet.  

Activiteiten op avontuurlijke natuurspeelplekken  

Activiteiten Gemeente Schiedam NME en Speelpolder Wijland 

Prestatie: speelnatuur voor 490 kinderen 

Op de speelpolder zijn met NME Gemeente Schiedam activiteiten georganiseerd voor 490 kinderen 

(doel was 250). NME Schiedam droeg als cofinancier bij met € 2.000,-. De bijdrage van de provincie 

bedroeg € 2000,-. 

Natuurexcursies Eiland van Brienenoord-Ark Natuurontwikkeling  

Prestatie: speelnatuur voor 425 kinderen 

ARK Natuurontwikkeling hield struintochten op het eiland van Brienenoord voor 425 kinderen, (doel was 

375) . Ark cofinancierde €5.325,-. De provincie financierde eveneens €5.325,-  

Workshop mobiele speelnatuur door ARK 

Prestatie: workshop mobile speelnatuur voor 44 professionals 

Ark geeft de workshop in het pand van Rotta Vogelwacht aan 44 personen (doel was 20 personen).  
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De totale kosten zijn €1.350, - Waarvan € 675, - door Ark en € 675,- door de provincie voor hun rekening 

zijn genomen 

Coördinatie partners buitengebieden 

Prestatie: activiteiten voor 1000 kinderen met partners in de buitengebieden 

De projectkosten van €14.885, - werden gecofinancierd door Lammers en Feldkamp, de subsidie van 

PZH bedroeg en Stichting Lekker Groen en betreffen € 7.442,- 

Activiteiten in de stad  

Natuurlijk Spangen: Participatie speelnatuur in Spangen en Bospolder 

Prestatie: betrekken 230 kinderen bij ontwikkeling van speelnatuur in de wijk 

Natuurlijk Spangen heeft het project conform de afspraken uitgevoerd en 230 kinderen betrokken (doel 

was 250 kinderen). Natuurlijk Spangen declareerde als cofinancier 50% van de daadwerkelijke kosten. 

Het betreft een cofinanciering van €3.100, - op de totale kosten van €6.170,- Waarvan € 3080,- is 

gesubsidieerd door provincie Zuid-Holland.  

Participatie speelnatuur in het Oude Noorden-Groen Goed 

Prestatie: betrekken 260 kinderen bij ontwikkeling van speelnatuur in de wijk 

Stichting Groen Goed heeft het project conform de afspraken uitgevoerd en 260 kinderen betrokken bij 

de uitvoering (doel was 250 kinderen). Groen Goed cofinancierde € 2430,- op de totale som van € 4.860, 

-. € 2430,- is gesubsidieerd door Provincie Zuid-Holland.  

Participatie speelnatuur in de wijk Feijenoord-Rotterdamse Munt 

Prestatie: betrekken 50 kinderen bij ontwikkeling van speelnatuur in de wijk 

Stichting Rotterdamse Munt heeft in plaats van 5 schoolklassen 2 klassen bereikt (doel 125 kinderen). 

We hebben hen tijd gegeven in overleg met PZH om tot november 2019 alsnog aan de afspraak te 

voldoen. Dit is helaas niet gelukt. Derhalve vragen we het te veel uitgekeerde subsidiebedrag aan de 

Munt terug. Tevens vragen we PZH om de te veel aan ons uitgekeerde subsidie te verrekenen.  

De Munt is voor €2495 cofinancier. Provincie Zuid-Holland heeft €2495 gesubsidieerd. We betalen 

derhalve €1497,- terug aan PZH. 

Participatie speelnatuur in Mathenesse-Harmen Sliep 

Prestatie: betrekken 250 kinderen  

Harmen Sliep heeft € 2.999,- gecofinancierd, de provincie heeft deze bijdrage opgetopt met een 

bijdrage van €2990,-. De werkzaamheden zijn conform de afspraken uitgevoerd en Sliep heeft 250 

kinderen betrokken (doel was 250).  
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Uitvoering Stichting Lekker Groen betreft coördinatie wijkpartners 

Prestatie: verbinden gemeente en wijkpartners met scholen en kinderen in de vrije tijd 

De kosten € 14.885, - worden gecofinancierd door Lammers en Feldkamp en Stichting Lekker Groen en 

betreffen € 7.442, - 

Communicatie  

4 x Persberichten 

1 Artikel vaktijdschrift  

4 x flyer 

Social media en website 

4 x Rotterdampas 

Media en ondersteunende middelen door stichting Lekker Groen  

De accountmanager en de projectleider organiseren de communicatie met overall programma 

organisatie. De totale kosten zijn 2.432, - euro, Zij cofinancieren deze met 1.216, - euro. 

Monitoring 
 
Monitoring van alle deelnemers 
IVN verzorgt de Monitoring en evaluatie van ‘Groen doet goed’. De door hen ontwikkelde aanpak voor 

Monitoring wordt uitgevoerd door Marijke Lammers. Haar inspanningen daarvoor zijn verdisconteerd in 

de uren accountmanagement.  
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De bijdrage die IVN voor Monitoring vraagt is betreft €200,-, de cofinanciering door Stichting Lekker 

Groen is €100, -. 

 


