
Wie zijn wij ?
Speeltuinvereniging Philipsdorp, opgericht september 1922.
De speeltuin is gelegen in de wijk “De Limbeek”, tegen de spoordijk aan. Onze bezoekers 
komen uit heel Eindhoven. Ook uit de omliggende gebieden worden we regelmatig bezocht.

De speeltuin voert een actief beheerbeleid en samen met de gemeente Eindhoven zijn de 
afgelopen jaren regelmatig nieuwe gecertificeerde speeltoestellen geplaatst.
Ons seizoen loopt vanaf 1e Paasdag tot en met de laatste dag van de herfstvakantie.

Wie zoeken wij ?
Vrijwilligers voor:
1. Verkoop en toezicht;
2. Groenvoorziening; 
3. Activiteiten;

Wat houdt de functie in ?
1. Verkoop en toezicht; Innen van entreegelden, verkopen en maken van warme en koude 

versnaperingen en toezicht houden op de spelende kinderen. Je wordt in overleg 
ingeroosterd.

2. Groenvoorziening; het schoonhouden van de zandbedden en de grasmat in de       
speeltuin. De speeltuin is elke dinsdag dicht en dan wordt in de morgen met de  
“groenploeg” onderhoud gepleegd.

3. Activiteiten; bijwonen van, meedenken over, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten 
door de Activiteitencommissie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT



Geweldig, we willen heel graag in contact met je komen!
Neem contact met ons op per e-mail, vrijwilliger@speeltuinphilipsdorp.nl
of kijk op onze website www.speeltuinphilipsdorp.nl/vrijwilliger-worden

Wat bieden wij ?
 L Een veilige en kindvriendelijke speeltuin.
 L Een plezierige en efficiënte werkomgeving.
 L Een speeltuinlidmaatschap voor je hele gezin.
 L Indien je werkzaam bent gratis consumpties en voor je kind(eren) een gratis pretpakket.
 L Jaarlijks een vrijwilligersbarbecue.
 L Jaarlijks een Nieuwjaarsreceptie speciaal voor onze vrijwilligers.
 L Jaarlijks een kerstverrassing voor de vrijwilligers.
 L Jaarlijks een ALV (Algemene Ledenvergadering) met afsluitend een brunch.
 L Inspraak in de besluitvorming van de vereniging, het meedenken en meebeslissen over 

de voortgang van de vereniging.
 L Een up to date digitaal kassasysteem.
 L Een vereniging die voldoet aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
 L Een speeltuin die rookvrij is, we beschikken (nog) wel over een rokershoekje.
 L EHBO cursus (indien gewenst, kosteloos) als je vrijwilliger wordt.
 L Een Gezellige sfeer !!!
 L Gratis VOG.


