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Voorwoord
Het jaar 2017 was het zesde jaar dat Stichting Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern
(hierna ook wel De Speelgoedbank genoemd) de kinderen uit regio Utrecht voorzien heeft
van speelgoed, spellen, boeken en fietsen. In dit verslag is te lezen hoe onze organisatie is
opgebouwd, de missie, visie en kernactiviteiten compleet met het jaaroverzicht.
In 2017 hebben wij een negatief exploitatieresultaat behaald (2017: -€ 659,- en 2016: €
8.815,-). Dit kwam met name doordat wij, door een grote donatie van een bedrijf in 2016, de
ruimte hebben gehad om voor het Sinterklaasfeest nieuw speelgoed aan te kopen. In totaal
bedroegen de donaties, sponsorgelden en subsidies dit jaar € 2.975,-. De kosten bedroegen
€ 3.633,- en waren daarmee hoger dan 2016.
Net als afgelopen jaren zijn er initiatieven ondernomen die onder meer hebben geleid tot
een vergroting van onze naamsbekendheid en/of verhoging van bezoekersaantallen.
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en ook dit jaar was er een grote groep
vrijwilligers bereid om te helpen. Met NLdoet hebben wij een inzameling gehouden en
hebben veel inwoners uit regio Utrecht speelgoed geschonken aan onze stichting.
Tijdens de Armoedeweek 2017 stonden de kinderen en jongeren centraal. Op
wereldarmoededag, 17 oktober, konden kinderen uit regio Utrecht deelnemen aan diverse
(sport)activiteiten in stadion Galgenwaard. Ook hier was de Speelgoedbank bij aanwezig
met een grabbelton en kleurwedstrijd. De winnaars namen de prijzen met veel plezier in
ontvangst!
Ten slotte heeft de Speelgoedbank de cadeaus verzorgd voor het grote Sinterklaasfeest in
Stadion Galgenwaard. Doelgroep zijn de kinderen van de 9 verschillende voedselbanken
van de regio Utrecht. Voor de sponsoren en vrijwilligers is het ieder jaar weer een
terugkerend hoogtepunt.
Voor het komende jaar verwacht het bestuur wederom een stijging van het aantal kinderen
dat De Speelgoedbank bezoekt, ondanks de positievere economische ontwikkelingen in ons
land. In 2017 is De Speelgoedbank van papieren administratie overgegaan op digitale
administratie.
Wij kijken terug op een mooi jaar, een jaar dat is mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers en
vrijgevige donateurs. Het Bestuur bedankt iedereen hiervoor hartelijk. Immers deze hulp
maakt het voor onze kleine Stichting mogelijk om iets wezenlijks te betekenen voor kinderen
in de regio Utrecht die geen of beperkt toegang hebben tot goed en deugelijk speelgoed.
De Meern, juni 2018
Het Bestuur Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern
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1. De organisatie van Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern
1.1 Algemeen
Stichting Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern is een zelfstandige stichting die
uitsluitend ten doel heeft het verstrekken van speelgoed aan kinderen uit de regio Utrecht.
Ieder kind heeft het recht om te spelen ongeacht de thuissituatie en de (economische)
mogelijkheden van hun ouders/verzorgers. Om te bepalen wie daarvoor in aanmerking komt,
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde verwijzers. Verwijzers zijn hulpverleners of
hulpverlenende instanties die een brief invullen voor gezinnen die in aanmerking komen
voor de Speelgoedbank waarna zij kosteloos speelgoed kunnen komen uitzoeken. Wij
hebben een nauwe samenwerking met de Voedselbanken van de gemeente Utrecht. Wij
bezoeken hen daarom twee keer per jaar om hun bezoekers op de hoogte te stellen en van
informatie te voorzien over de speelgoedbank.
Alle werkzaamheden binnen Het Speelkwartier worden door vrijwilligers uitgevoerd. Het
betreft dan onder meer de activiteiten ten aanzien van: de verwijzers, het logistieke proces,
de financiën, de inzet van vrijwilligers en de externe contacten. Alle vrijwilligers verrichten
deze werkzaamheden onbetaald. Uiteraard zijn er kosten voor de bedrijfsvoering. Inkomsten
daarvoor worden door sponsoring verkregen maar ook door donaties van particulieren en
inzamelacties of collecten van kerken en scholen. Onder de volgende kopjes wordt nader
ingegaan op de werkzaamheden van de verschillende onderdelen van de organisatie.
1.2 Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat aan het eind van het verslagjaar uit vier personen. Drie
van hen hebben een statutaire functie: voorzitter, secretaris en penningmeester. De
bestuursleden, die op 31 december in functie waren zijn opgenomen in onderstaand
schema.
Funktie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen

Naam
Jolanda Borst
Lianne Siebelt
Arja Polhout
Veronique Dekker

1.3 Vrijwilligers en Taakgroepen
In 2017 werkte Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern met 29 vrijwilligers in
verschillende taakgroepen.
Verwijzers
De vrijwilligers in deze taakgroep houden zich uitsluitend bezig met het onderhouden van
contacten met verwijzers. Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die
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middels een brief aangeven dat zij vinden dat een gezin in aanmerking komt voor de
Speelgoedbank waarna zij kosteloos speelgoed kunnen komen uitzoeken.
Vrijwilligers
Het Speelkwartier hecht grote waarde aan de onbezoldigde inzet van haar vrijwilligers. Ook
het afgelopen jaar hebben zij weer prachtig werk verricht binnen Het Speelkwartier. Voor
deze vrijwilligers is in 2017 wederom de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en een informele avond
georganiseerd.
Logistiek
Tien keer per jaar wordt de winkel opengesteld voor een uitgifte dag. Minimaal tien
medewerkers zijn op zo’n dag actief hiermee. De winkel wordt vooraf schoongemaakt en
aangevuld vanuit de voorraad. De gastvrouwen welke deel uit maken van het uitgifteteam,
ontvangen de bezoekers, schenken koffie, thee en limonade en verzorgen de
bezoekersadministratie en begeleiden de gezinnen bij het uitzoeken van het speelgoed.
Door het jaar heen worden donaties in de vorm van deugdelijk en bruikbaar speelgoed
gedaan door particulieren. Deze worden door diverse vrijwillers gecontroleerd, eventueel
hersteld, schoongemaakt en gesorteerd alvorens het in de voorraad wordt opgenomen.
Sinterklaas
Jaarlijks wordt in het kader van Sinterklaas ondersteuning verleend aan de coördinator van
het sinterklaasfeest. Doelgroep zijn alle kinderen die de 9 Voedselbanken in Utrecht en
Leidsche Rijn bezoeken. De ondersteuning bestaat uit: het leveren van mooie cadeaus voor
kinderen uit de leeftijdsgroep van 0-9 jaar. In 2017 hebben wij ca. 370 kinderen blij kunnen
maken met een Sinterklaascadeau. Ieder pakket bestond uit speelgoed, een knuffel en een
boek. Veel cadeaus zijn aangekocht, omdat wij met het Sinterklaasfeest de kinderen graag
een nieuw of zo goed als nieuw cadeau willen geven. Deze cadeaus worden zorgvuldig
uitgezocht per leeftijd en geslacht om zo ieder kind een passend cadeau te kunnen bieden.
Met een groep van ca. vijftien vrijwilligers zijn deze cadeaus ingepakt en klaargezet voor
transport.
Financiën en Fondsenwerving
Naast het voeren van een juiste en volledige administratie behoort ook fondsenwerving, het
zoeken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande donateurs
tot het werk van deze taakgroep.
Communicatie
Twee vrijwilligers zijn regelmatig bezig met het onderhouden en uitbreiden van onze
website, Facebook en Twitter account. Daarnaast verzorgen zij onze interne en externe
nieuwsbrieven.

1.4 Huisvesting
Vanaf het begin is het Speelkwartier gevestigd in een locatie op Strijkviertel in De Meern.
Deze locatie huurt zij “omniet”.
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2. Visie, Missie en kernactiviteiten
2.1 Onze visie
Ieder kind heeft het recht om te spelen. Het spelen draagt bij aan een optimale sociaal,
emotioneel, motorisch en cognitieve ontwikkeling van kinderen zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.
Kinderen hebben dat recht, onafhankelijk van hun thuissituatie en (economische)
mogelijkheden van hun ouders of verzorgers.
Organisatievisie
Wij werken aan het realiseren van deze visie vanuit onze betrokkenheid met kinderen (en
hun ouders of verzorgers). Wij dragen hier actief aan bij en doen dit met zo veel mogelijk
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

2.2 Missie
1. Kinderen die geen of beperkt toegang hebben tot goed en deugdelijk speelgoed de
mogelijkheid geven om te spelen door hen gratis speelgoed te verstrekken;
2. Kinderen (onder meer) daardoor in staat stellen zich in sociaal, emotioneel, motorisch en
cognitief opzicht (optimaal) te ontwikkelen;
3. Kinderen en hun ouders een luisterend oor bieden en eventueel doorverwijzen naar
professionele zorg.

2.3 Kernactiviteiten
Om bovenstaande te kunnen realiseren, is een plan gemaakt waarin de volgende
kernactiviteiten zijn opgenomen:
§ Onze speelgoed bank fungeert als de draaischijf. Er komt speelgoed in er gaat veel mooi
en goed bruikbaar speelgoed weer uit. Kinderen komen onder begeleiding naar onze
winkel toe om speelgoed uit te zoeken. Het aantal bezoekers groeit. In de komende
periode hebben we ons als doel gesteld de huidige speelgoedbank als basis te
consolideren en te verbeteren.
§

Fondsenwerving: het vergroten van het aantal donateurs en het werven van fondsen
voor de uitvoering van de activiteiten van de Stichting.
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3. Fondsenwerving
Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern is voor haar bedrijfsvoering volledig afhankelijk
van giften en van sponsors. Dat geldt voor het speelgoed dat we inzamelen en uitdelen,
maar ook voor alle andere kosten: huur, energie, kosten inventaris, administratie etc.
Daarom houden meerdere functionarissen van de Speelgoedbank zich bezig met het
benaderen van (potentiële) sponsoren. Naast vele particulieren die deugelijk en goed
speelgoed bij ons brengen zijn zowel grote als MKB-bedrijven uit de regio belangrijke
sponsors. Echter met regelmaat worden ook gelden vanuit de Kerken en Scholen gekregen.
Hoe blij we ook zijn met al deze initiatieven, het blijft vooral moeilijk om sponsoren te vinden
die zich voor een langere periode aan Het Speelkwartier willen verbinden. En voor de
bedrijfskosten – zeker als het ons lukt een grotere ruimte te krijgen – is dat wel noodzakelijk.
Maar we blijven vol goede moed donateurs en sponsors werven! Dank aan bedrijven,
particulieren, scholen, kerken etc. die ervoor hebben gezorgd dat we in 2017 kinderen
konden voorzien van een ruim assortiment speelgoed. Ook in de komende jaren hopen wij
te kunnen rekenen op hun hulp. Onderstaand overzicht geeft inzage in onze donoren en hun
ondersteuning. Niet vermeld zijn de particulieren die ons hebben ondersteund met een
bijdrage in de vorm van speelgoed.
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Aannemersbedrijf van Zoelen
Albert Heijn De Meern
Banierhuis
BASF
Basisgemeenschap Exodus
Basisschool de Willespoort
BlendUT
Boer Goes
BORECO
Carl Gottmann's
Coördinatoren Pluspunten
Daisy Kroezen
De Boogh
Diaconie Protestanse Gemeente
Drukkerij van Rooijen
Edison International Concepts & Agencies
Etos
FourScouts BV
Gert-Jan de Vos assurantien BV
Kinderdagverblijf de Tovertuin
Kinderopvang de Kameleon
Marcel van Deijl
Medewerkers van het USPB terrein
Nibud
Paardekooper Verpakkingen BV
PLUS Supermarkt, Giel Smits, in Veldhuizen
RIVM
Stoof tweewielers
TRIV
Verhuisbedrijf Van Haarlem
Vrijwilligerscentrale Utrecht

Bijdrage in de vorm van:
Speelgoed
Diensten
Financieel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
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4. Financiën
Balans per 31 december 2017
(bedragen in Euro’s)

Balans
(bedragen in Euro’s)

dec 2017
Vlottende activa
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren
Bank
Spaarrekening
Totale Activa

0
0
1.369
15.750

Vermogen
Reserves
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen

17.777
-659

dec 2016
0
0
15.777
2.000
17.119

Crediteuren
Nog te ontvangen facturen
Totale passiva

17.777

8.963
8.815
17.119

17.777

0
0
17.119

0
0
17.777

check

0

Resultatenrekening
(bedragen in Euro’s)

dec 2017
Inkomsten
Sponsorgeld & subsidies
Kosten
Kosten materialen
Marketingkosten
Contributie
Overige kosten
Bankkosten
Totale Kosten
Resultaat boekjaar

dec 2016
2.975

2.410
350
0
750
123

13.775

3.817
293
0
690
160
3.633

4.960

-659

8.815

Toelichting op de jaarrekening
Zowel het vermogen als het resultaat is bepaald op basis van historische kosten of lagere
marktwaarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Controle heeft plaatsgevonden door de kascommissie welke alles in orde heeft
bevonden.

-9-

