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1. Introductie 
 
Jeugdland Haarlemmermeer (Hoofddorp) is een avonturen- en bouwspeelplaats, welke 

beschikt over een groot terrein waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. De kinderen 

kunnen met pallets hutten bouwen in het huttenbouwdorp en spelen met water en zand. 

Regelmatig worden er, onder toezicht, kampvuren gehouden. Er zijn verschillende 

speeltoestellen en bruggen geplaatst die kinderen uitdagen en laten ontdekken. Op het 

terrein zijn onder andere een zeshoekschommel, een grote glijbaan met klimmogelijkheden, 

een kleine glijbaan, een speeltoren en kabelbaan, een zandbak met waterspeelplaats en een 

moestuin en fruitboomgaard aanwezig. In 2020 worden de kabelbaan en de 

zeshoekschommel vervangen en is de werkplaats geschikt gemaakt voor de ontvangst van 

scholen en groepen. In het clubhuis kunnen kinderen knutselen in de knutselkamer, lezen, 

spelletjes doen. Iedere openingsdag organiseren de medewerkers van Jeugdland een leuke 

activiteit. 

 

2. Beleidsplan 2020 
 
Het beleid van Jeugdland is er op gericht dat kinderen eigen initiatief tonen en zelf activiteiten 

ontplooien op Jeugdland, waarbij er zo min mogelijk inmenging of aansturing is van 

volwassenen. Om de participatie door kinderen te vergroten hebben de kinderen een 

belangrijke stem bij het plannen van de activiteiten van Jeugdland. Dit gebeurt door 

gesprekken met kinderen om te onderzoeken wat kinderen graag willen en dat dan mee te 

nemen in de planning. De kinderen helpen niet alleen bij het bedenken van de activiteit, maar 

helpen ook regelmatig bij de uitvoering hiervan. Daarnaast helpen jong vrijwilligers (jongeren 

van de brugklas en hoger) mee met het opknappen en onderhouden van het terrein en de 

mini vrijwilligers (kinderen die bijna dagelijks op jeugdland zijn) met het opruimen van het 

speelgoed. 

 

Jeugdland is een open speelvoorziening, dat wil zeggen dat er beperkt toezicht gehouden 

wordt door beroepskrachten en vrijwilligers. Kinderen onder de 6 jaar zijn van harte welkom 

maar mogen uitsluitend onder toezicht van een volwassene het speelterrein betreden. De 

reden hierachter is omdat er voor zulke jonge kinderen diverse gevaren aanwezig zijn, zoals 

open water en hoge bouwwerken.  

Ieder kind kan tegen entreekosten van € 2,- op Jeugdland komen spelen. Daarnaast kan er 
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een jaarkaart van € 20,- of een 10-rittenkaart van € 13,- worden aangeschaft. Sinds het 

voorjaar van 2018 zijn deze kaarten een jaar geldig vanaf het moment van aanschaf. Om te 

mogen bouwen in het huttendorp is een speelpas (registratiesysteem) à € 5,- per jaar nodig. 

Het is echter beleid dat Jeugdland toegankelijk is voor ieder kind. Voor kinderen uit sociaal 

zwakkere gezinnen wordt een regeling getroffen, zodat ze in overleg gratis mogen komen 

spelen. Ook de kinderen van vrijwilligers spelen gratis op Jeugdland waarmee we 

tegelijkertijd vrijwilligers hopen aan te trekken die weten wat er leeft bij hun kinderen. 

 

3. Samenwerkingen met externe partijen 
 

Een speerpunt van het beleid is het actief aangaan van samenwerking met maatschappelijke 

en sociale partners. Zo is er met bureau HALT in de loop der tijd een goede samenwerking 

ontstaan. Er komen regelmatig jongeren op Jeugdland voor het uitvoeren van hun taakstraf. 

Daarnaast komen er jongeren van het KSH, Kaj Munk College en het ROC Nova College (en 

andere MBO’s) om (maatschappelijke) stage te lopen op Jeugdland Hoofddorp. Ook hebben 

we meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als vrijwilliger, stagiaire of 

medewerker. Er is een actieve samenwerking tussen de wijkraden en dorpsraden in de 

Haarlemmermeer, NMCX, Jantje beton, Oranje fonds, Stichting Maatvast, Meerwaarde, IVN, 

Haarlemmermeer voor Elkaar en Jeugdland Hoofddorp. In 2019 is er een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Oldtimersvereniging Haarlemmermeer, de 

leden van deze vereniging helpen regelmatig mee bij grote activiteiten en onderhoud van het 

terrein. 

 

De jaarlijkse NL-Doet dag wordt in samenwerking met de vrijwilligerscentrale 

Haarlemmermeer en het Oranjefonds gerealiseerd. In 2019 hebben de Dirk van den Broek, 

de Rotary en de Oldtimersvereniging Haarlemmermeer mee gedaan. De jaarlijkse burendag 

wordt in samenwerking met het Oranjefonds georganiseerd. Ook wordt er veel tijd 

geïnvesteerd in het aangaan van duurzame relaties met bedrijven en 

ondernemersverenigingen uit de omgeving. Deze bedrijven en ondernemingsverenigingen 

helpen Jeugdland door het leveren van goederen, financiële middelen, diensten en arbeid. 

 

In het schooljaar 2019/2020 zijn er meer scholen naar Jeugdland gekomen voor NME 

activiteiten. In samenwerking met NMCX zijn er nieuwe activiteiten op de agenda gezet voor 
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het schooljaar 2020/2021, de verwachting is dat nog veel meer scholen Jeugdland weten te 

vinden. Het Kaj Munk College komt ieder jaar met 2 klassen ontwerpen maken voor het 

terrein binnen het vak Betadesign. 

 

Jeugdland doet ieder jaar mee met Ontdek Hoofddorp en is geopend tijdens de Sportfair. 

 

Voor 2020 zijn er contacten gelegd met Home Start en De Heimanshof. Daarnaast wil 

Jeugdland verder nadenken over het gebruik van gebouw en terrein door andere 

maatschappelijke organisaties in de Haarlemmermeer. 

Samen met de Meerbonken is in 2020 voor het eerst kindercarnaval op Jeugdland gevierd, 

deze samenwerking wordt voortgezet. 

 

4. Activiteitenplan 
 

In 2019 was Jeugdland Hoofddorp tot de herfstvakantie 6 dagen per week open (muv 3 

weken in de zomervakantie). Vanaf de herfstvakantie 2019 is er sprake van zomer- en 

winteropeningstijden. In de winter is Jeugdland 3 dagen per week open op woensdag, vrijdag 

en zaterdag, in de zomer en in de schoolvakanties 6 dagen per week. 

Iedere openingsdag worden er activiteiten aangeboden. Deze activiteiten worden van tevoren 

aangekondigd via Facebook, de website en de nieuwsbrief. Alle activiteiten worden onder 

leiding van de medewerkers en/of vrijwilligers aangeboden. 

 

De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen en of ze aan de activiteit willen deelnemen. 

 

4.1 Geplande activiteiten 2020 
 
In 2020 staat Jeugdland Hoofddorp 20 jaar, wij willen een reünie organiseren van mensen die 

ooit op Jeugdland gewerkt hebben en mensen ooit op jeugdland gespeeld hebben. Daarnaast 

worden er samen met Jeugdland Nieuw-Vennep (bestaat 10 jaar in 2020) jubileumactiviteiten 

georganiseerd. 

 

Reguliere activiteiten zullen zijn:  

 Boogschieten 

 Huttenbouwen  
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 Lasergamen 

 Waterfietsen 

 Hindernisbaan voor kinderen 

 Allerlei knutsel-, sport- en natuuractiviteiten 

 Activiteiten m.b.t. tot de moestuin en de fruit en noten bomen  

 Kook activiteiten  

Wij haken bij onze activiteiten aan bij landelijke activiteiten als de Kinderboekenweek, 

Dierendag, Wetenschapsweek, modderdag, waterdiertjestelling etc. Daarnaast haken we aan 

bij feestdagen. 

 

Grote activiteiten zullen zijn: 

 Carnaval 

 Nieuwjaarsfik 

 Filmavond 

 Sinterklaas surprise fabriek  

 Nachtje slapen  

 Halloween  

 Themadagen 

 Burendag 

 Buitenspeeldag 

 NL Doet 

 
 

4.2  Activiteiten die in 2019 hebben plaats gevonden  
 

De volgende activiteiten hebben in 2018 plaatsgevonden naast de vaste activiteiten zoals de 

huttenbouw, knutselen, spelen op de speeltoestellen, skelters etc. Iedere openingsdag is er 

een leuke activiteit georganiseerd, zoals: 

 kook- en bakactiviteiten: oliebollen, koekjes, pepernoten, koken op het kampvuur, 

worstenbroodjes, etc 

 knutselactiviteiten als: 3D (kerst)kaarten maken, vogelhuisje, surprises, lampionnen, 

teken- en schilderworkshops, kleien  

 Muziek maken / luisteren 
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 Vaderdag en Moederdag activiteiten 

 Buitenspeeldag ism Jantje Beton is in 2019 helaas in het water gevallen 

 QR speurtocht tijdens Ontdek Hoofddorp 

 Skelterrace tijdens de Sportfair 

 NL Doet en burendag 

 Nieuwjaarsfik  

 Oldtimersdag + techniekdag 

 Feestdag gerelateerde activiteiten zoals de Surprise fabriek en Paaseieren zoeken 

 Juffendagen 

 Koningspelen  

 Halloweenfeest met kinderdisco 

 Sportieve activiteiten: klompengolf, lasergamen, boogschieten, apenkooien, etc 

 Wetenschappelijke activiteiten: slijm maken, lavalamp maken, magisch zand maken, 

glow in the dark schilderen. 

 Techniekactiviteiten in de werkplaats: houtbewerken met Bastiaan 

 Tijdens de stakingen van de scholen is Jeugdland extra open geweest en zijn er extra 

activiteiten georganiseerd die veel kinderen trokken. 

 In de zomer wordt er om de week op woensdagmiddag een leerzame activiteit door het 

IVN georganiseerd. 
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5  Naamsbekendheid  
 
Jeugdland Hoofddorp heeft regelmatig contact met de kranten en andere media in de 

omgeving.  

Regelmatig wordt er een nieuwsbrief van Jeugdland Hoofddorp gemaakt. Deze nieuwsbrief 

wordt verstuurd naar alle geïnteresseerden, zoals ouders, kinderwerkers, vrijwilligers, krant 

en bestuursleden. In deze nieuwsbrief worden de laatste nieuwtjes, activiteiten en 

bijzonderheden kenbaar gemaakt. Ook is Jeugdland actief op Facebook met een eigen 

pagina met wekelijkse, soms dagelijks nieuwe berichten (verdubbeling van het aantal volgers 

in het afgelopen jaar). Sinds eind 2018 is er ook een Instagram account.  

Op website van Jeugdland Hoofddorp, www.jeugdland.net. is informatie over Jeugdland te 

vinden. De website geeft een totaal overzicht van Jeugdland Hoofddorp en Jeugdland Nieuw-

Vennep, zoals de openingstijden, regels, vaste activiteiten en de laatste nieuwtjes. Ook 

oproepen voor specifieke hulp en materialen staan op de website.  

In 2019 is er actief contact gezocht met de expat gemeenschap in Hoofddorp, dit heeft tot 

vele nieuwe bezoekers geleid. 

Evenementen op Jeugdland trokken in 2019 bezoekers vanuit de wijde omgeving van de 

Haarlemmermeer. 

 

Leerkrachten kunnen op Jeugdland hun verjaardag vieren, waarbij de kinderen kunnen 

spelen. Tevens kunnen scholen kunnen activiteiten doen op Jeugdland, zoals insectenhotels 

bouwen, huttenbouw en creatieve activiteiten. Samenwerking met scholen zal meer 

naamsbekendheid geven, waardoor kinderen de weg naar Jeugdland beter kunnen vinden. 

Tevens kunnen wij het aanbod van de scholen uitbreiden op het gebied van buitenactiviteiten. 

 

In 2019 zijn er zeer veel kinderfeestjes op Jeugdland gehouden. Ook via de feestjes leren 

steeds meer kinderen Jeugdland kennen. 

 

6. Bezoekcijfers 2019 
 
In 2019 is er een flinke groei te zien in het aantal bezoekers en Jeugdland ziet mogelijkheden 

om nog meer te groeien. Ouders en kinderen reageren enthousiast op de vernieuwingen op 

Jeugdland en vinden het fijn dat ze op het terrein mogen blijven om op afstand te kijken hoe 

hun kinderen heerlijk aan het spelen zijn. Via mond op mond reclame en onze berichten op 

http://www.jeugdland.net/
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sociale media komen er wekelijks nieuwe bezoekers naar Jeugdland.  

In 2019 is Jeugdland Hoofddorp was Jeugdland Hoofddorp voor het eerst open tijdens de 

tweede week van de zomervakantie, helaas gooide de hittegolf, na een zeer succesvolle 

eerste week, roet in het eten en is Jeugdland voortijdig dicht gegaan voor de zomerstop. 

In 2019 is Jeugdland bezocht door 6800 kinderen, in 2018 door 4300 kinderen. 
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7 Personeel 

 
7.1 Beroepskrachten 

 
Er zijn 4 vaste beroepskrachten (parttime) op Jeugdland, bestaande uit: 1 beheerder en drie 

kinderwerkers. Jeugdland voldoet aan de wettelijke eisen voor bedrijfshulpverlening en/of 

EHBO. Alle beroepskrachten hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

7.2 Opbouw vrijwilligersgroep 

Momenteel zijn er +/- 15 vrijwilligers op Jeugdland Hoofddorp. Deze groep is als volgt 

samengesteld: 

 Mini vrijwilligers: kinderen van jeugdland die structureel willen helpen met opruimen)  

 Jong vrijwilligers: jongeren vanaf de brugklas, allemaal 18- 

  Personen 18+ 

 5 bestuursleden 

 

De vrijwilligers hebben een VOG en ondertekenen de gedragscode van Jeugdland. De 

vrijwilligers komen bij Jeugdland terecht door werving via de geëigende kanalen, zoals 

Haarlemmermeer voor elkaar, de Sociale Kaart Haarlemmermeer, kranten, Facebook, en 

diverse persoonlijke netwerken. 

 

Om de volgende redenen is er ook voor een groep van 14 tot 18 jarigen als vrijwilligers 

gekozen: 

 Omdat hiertoe behoefte was vanuit deze groep jongeren. 

 Om de leeftijd- en begripsniveau tussen de kinderen en de volwassenen te overbruggen 

 Om de continuïteit van de groep vrijwilligers te waarborgen. 

 Om de jongeren verantwoordelijkheid en gevoel voor eigenwaarde bij te brengen. 

 

De vrijwilligersgroep wordt in stand gehouden door de vrijwilligers te laten doen wat ze 

ambiëren, waardering te uiten voor hun geleverde prestatie en door regelmatige evaluatie van 

hun wensen. Minimaal 2 x per jaar zal er op Jeugdland speciaal voor de vrijwilligers iets 

georganiseerd worden zoals; BBQ, een workshop of een etentje. 

Niet meegerekend bij de groep vrijwilligers zijn de vele buurtbewoners, instanties, scholen en 
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bedrijven, die een aantal dagen / uren per jaar mee komen helpen met groot onderhoud en 

opruimen van het terrein en gebouwen.  

 

7.3 Bestuur 
 

Het bestuur heeft elke maand een vergadering met uitzondering van juli en augustus waarvan 

minimaal vijfmaal per jaar een vergadering met de beheerder. De werknemers vergaderen 

elke twee maanden over het verloop en de continuering van de werkzaamheden op 

Jeugdland. Het bestuur onderhoudt nauw contact met de Gemeente Haarlemmermeer. Het 

bestuur bestaat sinds de zomer van 2019 uit 4 vaste bestuurders. Mensen die geïnteresseerd 

zijn als bestuurder zullen eerst een aantal maanden proef draaien zodat ze goed kunnen zien 

wat het werk inhoudt  

 
8 Instandhouding terrein en voorzieningen 

 
Het gebouw, terrein en speelvoorzieningen zijn met behulp van bedrijven, aannemers en 

vrijwilligers gebouwd en neergezet. Het terrein, gebouw en speelvoorzieningen zijn 

neergezet, maar dienen vervangen verbeterd en uitgebreid worden.  

 

In 2020 wordt er hard gewerkt aan: 

 het verder opknappen van het gebouw, reparaties aan het houtwerk 

 mogelijk aanleggen van een skelterbaan 

 onderhoud van het groen in samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer  

 het terrein meer toegankelijk maken voor mensen met een beperking 

 nieuwe speeltoestellen 

 het inrichten van het terras 

 

Het beheer van het terrein en alle gebouwen vallen onder de verantwoording van de 

beheerder en het bestuur. Deze coördineren het onderhoud en de werkzaamheden in 

samenwerking met bedrijven, instanties en/of vrijwilligers.  

 
Door middel van een klus dag voor ouders hopen we de ouders meer te betrekken bij 

Jeugdland en nieuwe vrijwilligers te trekken. Tijdens NL Doet helpen diverse bedrijven en 

instanties mee met het onderhoud en diverse bedrijven hebben hun hulp aangeboden. 
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9  Toegankelijkheid 
 
Jeugdland Hoofddorp is toegankelijk voor mensen met een beperking. Jeugdland hecht veel 

waarde aan de toegankelijkheid, omdat ieder kind en iedere volwassene de mogelijkheid 

moet hebben om zich te ontplooien. Daarom is het gebouw rolstoeltoegankelijk, wordt er 

gewerkt aan het opknappen van de aangepaste toiletruimte. De medewerkers en vrijwilligers 

zijn geïnstrueerd om vakkundig om te gaan met mensen met een beperking. Bij de keuze 

voor activiteiten wordt expliciet rekening gehouden met kinderen met een beperking.  

In 2018 is er een mandschommel geplaatst, er is voor een mandschommel gekozen omdat ze 

geschikt is voor kinderen van alle leeftijden met/zonder beperking. 

In 2020 worden er op verzoek van Jeugdland twee gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd 

bij de ingang. 

 

10  Financiële begroting 
 
Zie bijlage 

 


