Welkom

Speeltuinvereniging Philipsdorp heet u van harte welkom op onze speeltuin.

Openingstijden

Het speeltuinseizoen loopt jaarlijks van Pasen tot en met de laatste dag van de
herfstvakantie.
Buiten de schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties

Maandag

15:00 - 17:00 uur

13:00 - 17:00 uur

Dinsdag

Gesloten

Gesloten

Woensdag

10:00 - 17:00 uur

10:00 - 17:00 uur

Donderdag

15:00 - 17:00 uur

13:00 - 17:00 uur

Vrijdag

13:00 - 17:00 uur

13:00 - 17:00 uur

Zaterdag

13:00 - 17:00 uur

13:00 - 17:00 uur

Zondag

10:00 - 17:00 uur

10:00 - 17:00 uur

Beheer

Er is op de speeltuin altijd beheer aanwezig. Bezoekers dienen aanwijzingen van de
beheerder(ster(s) terstond op te volgen. Bezoekers worden tevens geacht zich te houden
aan het speeltuinreglement (deze vindt u terug op onze website).

Slecht weer

Bij slecht weer, zoals kou, regen, overmatige hitte behoudt het bestuur zich het recht om
de speeltuin onaangekondigd gesloten te houden. Bij twijfel bekijk onze Facebookpagina.

Versnaperingen

De speeltuin verkoopt o.a. koffie, thee, limonade, waterijs en (warme) versnaperingen.

Invalidentoilet

De speeltuin beschikt over een invalidentoilet met verschoontafel.

Verboden

In de speeltuin zijn honden, alcohol en drugs ten strengste verboden.

Roken

Roken in de speeltuin is niet toegestaan, behalve in de rookhoek naast het gebouw.

Gezinslidmaatschap

Personen van 18 jaar en ouder kunnen slechts lid worden als zij zich verplichten een
actieve bijdrage aan de speeltuinvereniging te leveren.
D.w.z. deelname aan één van de bestuurscommissies, het verrichten van taken in het
onderhoud van de speeltuin of meedraaien als gastheer/gastvrouw tijdens openstelling
speeltuin volgens afspraak.
Leden en hun eventuele kinderen hebben het hele seizoen vrije toegang tot de speeltuin.
Een lid heeft het recht tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
•

Gezinslidmaatschap:

Gratis

Gezinsabonnement

Niet-leden kunnen jaarlijks een seizoenkaart kopen voor het hele gezin.
Het gezinsabonnement garandeert gedurende het hele openstellingseizoen vrije toegang voor de gezinsabonnementhouder en zijn eventuele kinderen onder de 16 jaar. Een
gezinsabonnementhouder is dus géén lid van de vereniging en heeft géén inspraak in de
voortgang van de vereniging.
•

Gezinsabonnement:

Losse entree
•

Groot en klein:

€ 30,00 per jaar
€ 1,00 per bezoek

Verjaardagsfeestjes

Het is mogelijk in de speeltuin een kinderfeestje te organiseren, bij het organiseren van
een verjaardagsfeestje bent u gebonden aan een aantal regels. Deze regels kunt u
bekijken op onze website of vragen aan het loket.
Het bestuur van speeltuinvereniging Philipsdorp.
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