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Waar staat VSBfonds voor? 

Ons fonds steunt iedereen die actief mee wil 

doen in onze samenleving en iedereen die 

anderen actief uitnodigt om mee te doen. 

VSBfonds vindt speeltuinen belangrijk. Speel-

tuinen helpen kinderen om sociale vaardigheden 

te leren. En hier ontmoeten mensen uit verschil-

lende delen van de buurt of wijk elkaar. In de 

speeltuin worden buurtactiviteiten 

georganiseerd die verbindend werken. Wij geven 

daarom financiële steun voor de realisatie van de 

speeltuin als ontmoetingsplek. 
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Toegankelijke speelplekken voor alle kinderen 

VSBfonds gaat bijdragen aan de creatie van 

toegankelijke speelplekken. Zodat alle kinderen 

van Nederland in de toekomst drempelvrij 

kunnen spelen. Onze doelstelling is bij te dragen 

aan 25 toegankelijke speeltuinen per jaar. 

Wij zullen het belang van deze toegankelijke 

speeltuinen promoten via onze eigen website en 

social media. 

Monitoren toegankelijkheid van speelplekken 

Wij zullen met initiatiefnemers in gesprek gaan 

over toegankelijkheid van speeltuinen en deze 

waar nodig helpen verbeteren. 

Kinderen krijgen een stem! 

Alle kinderen moeten op een veilige en 

makkelijke manier kunnen meespelen met leef-

tijdgenoten. Want wij vinden: ‘Iedereen doet 

mee!’. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met 

en zonder beperking worden betrokken bij het 

realiseren van speelvoorzieningen. 

Hoe gaat VSBfonds daarbijHoe gaat VSBfonds daarbij 
kinderen kinderen betrekken?betrekken? 

Wij zorgen ervoor dat kinderen worden betrokken bij de 

voorbereiding en realisatie van de speelvoorziening. Zo 

krijgen ze inspraak bij de keuze voor verschillende 

speeltoestellen en het uiteindelijke ontwerp van de speel-

toestellen. Dit is volgens ons de juiste manier om fjne 

speelplekken voor alle kinderen te creëren. 

Contactgegevens 

Bezoekadres: Maliebaan 14 3581 CN  Utrecht 

Postadres: Postbus 16 3500 AA  Utrecht 

Bel: 030 - 230 33 00 

Mail: info@vsbfonds.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 

www.samenspeelakkoord.nl
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