
GEEN KIND  
ZONDER VRIENDJES:
HOE KUN JIJ JE MET JOUW KAMER INZETTEN?
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DOOR HET ORGANISEREN 
VAN EEN SAMENSPEELDAG

DOOR HET WERVEN VAN FONDSEN  
DIE NODIG ZIJN VOOR HET REALISEREN  

VAN SAMENSPEELPLEKKEN*

ORGANISEER EEN SAMENSPEELDAG

MEI T/M
OKTOBER

Kinderen met een handicap ervaren vaak hoge sociale drempels om 
naar de speeltuin te komen. Veel speeltuinen doen hun best om er voor 
ieder kind te kunnen zijn. Helaas blijkt dat, als speeltuinen de speelplek 
herinrichten met inclusieve speeltoestellen, de kinderen met een handicap 
de speelplek nog niet weten te vinden of hier dus niet durven te komen. 
Met de Samenspeeldagen willen we de speelplekken en kinderen samen 
brengen. We nodigen kinderen met een handicap uit om mee te spelen, 
zodat ze na een positieve speelervaring vaker terug zullen komen.  

Organiseer met een speelplek bij jou in de buurt een Samenspeeldag tijdens 
de Samenspeeldagen van mei t/m oktober 2021.

Zoek een speelplek bij 
jou in de buurt. Denk 
hierbij aan beheerde 
speelplekken zoals: 

dierensespeeltuin.nl  
degibraltar.nl

speeltuinkitskensberg.nl  

Er zijn heel veel 
speeltuinverenigingen 
in Nederland, vaak met 
een enthousiaste groep 
vrijwilligers die het hele 
jaar hun best doen voor 

het speelplezier van 
kinderen.

Bel of ga langs bij de 
speeltuin(en) met 
de vraag of zij een 

Samenspeeldag willen 
organiseren. Verwijs hierbij 

naar speeltuinbende.
nl/samenspeeldagen. 
Alle speelplekken die 

inclusief (willen) zijn en 
die er actief voor willen 

zorgen dat kinderen met 
een handicap ook mee 
kunnen spelen mogen 
zich aanmelden. Meld 

jullie speelplek alvast aan 
via de website, hier is nog 
geen uitgewerkt plan voor 

nodig.

Met het bestuur van de 
speeltuinvereniging kan 
je kijken naar een mooie 

invulling en datum voor de 
dag. Wat voor een partijen 

zijn er in de buurt die 
activiteiten organiseren 
voor kinderen met een 
handicap? Denk aan 
muziek, dans, theater. 

Zijn er enthousiaste 
speeltuineigenaren 

die spellen willen 
organiseren? Misschien 

is het leuk om er een 
fondsenwervende actie 

aan te verbinden.

Volg de online 
samenspeelworkshop 

met de speeltuin en 
ontvang het online 

samenspeelpakketje 
met onder andere 

samenspeeltips en een 
standaard persbericht 

om jullie dag mee te 
promoten. Bij genoeg 

animo organiseren we 
een workshop avond.

Concretiseer het plan 
en stuur deze naar de 

Speeltuinbende (info@
speeltuinbende.nl) voor 
op de website. Als je het 

aanmeldformulier met de 
speelplek hebt ingevuld 

zul je hier automatisch een 
reminder voor ontvangen.

De voorbereidingen 
voor de Samenspeeldag 

kunnen beginnen. Het 
is belangrijk hierbij 

bewust kinderen met een 
handicap uit de buurt 

uit te nodigen. Benader 
hiervoor organisaties, 

denk aan: speciaal 
onderwijs, fysiotherapie, 

scouting, BSO, 
Gehandicapten platform/

Facebook groepen, 
gehandicapten sport.

Met het bestuur van de 
speeltuinvereniging kan 
je kijken naar een mooie 

invulling en datum voor de 
dag. Wat voor een partijen 

zijn er in de buurt die 
activiteiten organiseren 
voor kinderen met een 
handicap? Denk aan 
muziek, dans, theater. 

Zijn er enthousiaste 
speeltuineigenaren 

die spellen willen 
organiseren? Misschien 

is het leuk om er een 
fondsenwervende actie 

aan te verbinden.
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Wat kan jij van Stichting het  
Gehandicapte Kind verwachten?

Hoe organiseer je zo een Samenspeeldag?

Sluit met de Samenspeeldag 
aan op een landelijk dag.

EURO EURO
250.00 250.00

Online aftrap met één van  
de ambassadeurs

1,5 uur online  
samenspeelworkshop

Digitaal promopakket
met tips en inspiratie

Gratis Samenspeelkist lenen 
voor de 1e 25 aanmelders

Maximaal om jouw speelplek 
toegankelijk te maken

Maximaal om jouw activiteit 
mee te organiseren

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6 STAP 7

Internationale dag van 
het Kind (1 juni ‘21)

Modderdag (29 juni ‘21)Nationale buiten 
speeldag (9 juni ‘21)

Dag van de  
vriendschap (30 juli ‘21)

Halloween (31 okt ’21)

Eeuwige dank en kinderen mét 
vriendjes, maar er is nog meer dan 
dat! Het is ook een mogelijkheid voor 
persoonlijke ontwikkeling en groei. Je 
zet je in voor een goed doel en hebt 
toegang tot nieuwe netwerken zoals 
de gemeente en het bedrijfsleven. 
Je zet jouw Kamer weer op de kaart 
in jouw gemeente! Bovendien is een 
project als dit interessant voor pers 
en media. Ook zo kun je jouw Kamer 
weer in de kijker spelen.

Werf fondsen om een  
samenspeelplek te realiseren

Wat krijg je  
ervoor terug  
als Kamer?

* Het Gehandicapte Kind heeft een plusregeling in relatie tot fondsenwerving van Kamers voor een samenspeelplek. 
Per gemeente kost een samenspeelplek gemiddeld € 50.000. Via de plusregeling kunnen we stimuleren dat de JCI 
Kamers meer lokale impact kunnen realiseren. We kunnen in 2021 voor 10 speelplekken het bedrag met 50% verhogen 
(max. €7.500 verhoging per samenspeelplek).

Extra mooi is dat je het ingezamelde geld heel 
eenvoudig met de helft kunt verhogen met de 
plusregeling van HGK. Stichting het Gehandicapte 
Kind zal de huidige plusregeling blijven inzetten in 
relatie tot fondsenwerving voor een samenspeelplek. 
Via de plusregeling kunnen zij stimuleren dat de 
Kamers meer lokale impact kunnen realiseren. Ze 
kunnen in 2021 voor 10 speelplekken het bedrag 
met 50% verhogen (max. €7.500 verhoging per 
samenspeelplek).

Per gemeente kost een samenspeelplek 
gemiddeld € 50.000. Denk daarbij onder meer 
aan gelden die nodig zijn voor speeltoestellen 
die geschikt zijn voor kinderen met en zonder 
handicap om samen te kunnen spelen. 
 
Organiseer je met jouw Kamer ieder jaar een 
fundraisingproject of -activiteit? Zoals een gala, 
een veiling, champagne, chocoladeletters en 
de Beste Ondernemers Visie (BOV). Denk dan bij 
de keuze voor een goed doel aan Stichting het 
Gehandicapte Kind.
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