
Regelement Speelgarage 
 
Voorwoord 
De Speelgarage is beschikbaar gesteld door Portaal en wordt beheerd door 
vrijwilligers uit de buurt. Deze vrijwilligers doen hun best om zo veel mogelijk activiteiten 
te organiseren voor kinderen uit de buurt in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het is 
belangrijk dat u zich realiseert dat de vrijwilligers dit belangeloos en zonder enige 
vergoeding doen! Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij er op rekenen dat ze 
respectvol behandeld zullen worden. De vrijwilligers zullen uw kind(eren) ook ten alle 
tijden met respect behandelen. De vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor uw kind(eren), uiteraard zullen zij altijd naar eer en geweten handelen en risico`s 
beperken. 

De regels 
1. De Speelgarage is na inschrijving toegankelijk voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.  
2. De vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw kind(eren) 
3. Uw kind(eren) kunnen binnen kleuren, knutselen of spelletjes spelen. Overige 

activiteiten gebeuren op straat. Wij verwachten dat de kinderen na afloop 
zelf hun gebruikte spullen opruimen. 

4. Kinderen kunnen materiaal lenen en zijn dan ook verantwoordelijk voor het 
geleende materiaal. Zij brengen dit zelf netjes terug als ze uitgespeeld zijn. 

5. In de speelgarage wordt niet geschreeuwd, het is een kleine ruimte en 
geschreeuw komt niet ten goede aan de sfeer. 

6. Er is met uitzondering van “noodgevallen” geen mogelijkheid om naar het 
toilet te gaan. De kinderen komen allemaal uit de buurt en kunnen thuis naar 
het toilet. 

7. Materiaal van de speelgarage kan gebruikt worden om te spelen op het 
plein, het is niet toegestaan om hiermee van het plein af te gaan. 

8. Kinderen blijven uit de keuken. 
9. In de speelgarage wordt Nederlands gesproken. 

Het niet naleven van bovenstaande regels zal niet zonder gevolgen zijn. Na één 
enkele waarschuwing zal uw kind(eren) toegang ontzegd worden voor een bepaalde 
tijd. 
 
 

 

Voor meer informatie m.b.t. de speelgarage en het regelement verwijzen wij u naar 

www.wijkinitiatief.nl 


