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1. VOORWOORD 

Op het moment dat ik dit schrijf zit het jaar 2017 er al weer bijna op. De Speel-O-Theek 
Hoogeveen kan terugkijken op een succesvol jaar. Het aantal abonnees is dank zij het 
Kindpakket licht toegenomen; financieel zijn er geen grote problemen geweest en het 

aantal medewerkers is gegroeid. Wij willen als beste Speel-O-Theek boven de rivieren 
(2016-2017 ) ook midden in de samenleving staan. Dit doen we door o.a. mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en een aantal statushouders een werkplek te bieden.  

Samenwerken is ook een vorm van duurzaamheid en ook daarin staan we sterk in de 
samenleving. We werken samen met de gemeente Hoogeveen, diverse stichtingen en 
de eerste stappen naar een samenwerking met de Speelgoedbank zijn gezet. Samen 

met de Hoogeveense Uitdaging hebben we een mooi Duplo-project gehad. Ook omgang 
met je buren is een duurzame uitdaging. Daarin hebben we een uitstekende relatie 

opgebouwd met de COOP supermarkt in de Weide via de “statiegeld actie’ en een 
abonnement van de COOP waarmee zij hun winkel kindvriendelijk maken en ons met 

folders promoten. 

De samenwerking met de Noorderbrug hebben we ook dit jaar geïntensiveerd. We 
hebben met een aantal cliënten afspraken gemaakt om een leertraject bij ons te gaan 
starten. Van de medewerkers hebben we veel gevraagd door een aantal statushouders 

(met best wel wat taalproblemen) bij ons onder te brengen. Onze medewerkers hebben 
zich flexibel opgesteld tijdens moeilijke tijden van hun collega’s. Daarom namens het 

bestuur een heel gemeend compliment voor al onze medewerkers; ook voor de 
medewerkers van de Noorderbrug. 

Dit jaar hebben we weer veel aan PR gewerkt. Berichten via Facebook, de website en 
onze Nieuwsbrieven hebben we veelvuldig  rond gestuurd. Ook dit jaar hebben we 

vooruitgang geboekt in de samenwerking met het Taalhuis. De eerste spelhandleidingen 
zijn omgezet naar begrijpelijker taal. 

Onze Doe-groep heeft ons weer prima ondersteund met reparaties en onderhoud van 

speelgoed. Verder hebben ze nieuw speelgoed ontworpen en gebouwd. Dit jaar hebben 
we veel gekeken naar duurzaam speelgoed. En onze collectie (waar we trots op zijn) 

kritisch onder de loep genomen. 

Het komend jaar wordt voor de Speel-O-Theek een bijzonder jaar. We bestaan dan 40 
jaar; een mooie mijlpaal waar we trots op zijn. Dit gaan we dan ook uitgebreid vieren. 
Niet in Hoogeveen alleen, maar ook nationaal gaan we de aandacht trekken onder de 

Speel-O-Theken. Daarbij gaan we zeker ook de medewerking vragen van de Gemeente 
en diverse andere stichtingen en organisaties. 

Terugkijkend mogen we trots zijn op een succesvol 2017.  

Harry Baalman 

Voorzitter Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen 
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1. INLEIDING 

 
Geschiedenis 

 
De Speel-O-Theek Hoogeveen is in oorspronkelijk (in 1978) begonnen met uitlenen van 

speciaal spelmateriaal aan gehandicapten in het Groene Kruisgebouw aan de 
Leeuweriklaan. Na sluiting van dit gebouw is de Speel-O-Theek verhuisd naar de 

Toegang, de voormalige muziekschool. In dezelfde periode is met hulp van Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen een coördinator aangesteld. In 2004 is de Speel-O-Theek 
opengesteld voor een breed publiek. 

 
De Speel-O-Theek stopte per 1 juli 2008 met de uitleen van speelgoed. Er was al jaren 

verlies en ondanks diverse maatregelen was het tij niet te keren. Het aantal abonnees 
bleef schommelen rond de 100 en dat aantal was te laag om zelfstandig te kunnen 
blijven werken. Een subsidieaanvraag bij de gemeente werd afgewezen omdat de Speel-

O-Theek onvoldoende zou bijdragen aan de doelen op het gebied van onderwijs, welzijn 
en zorg. 

 
Samenwerking met De Noorderbrug 

 

Op 9 mei 2009 is de Speel-O-Theek opnieuw geopend met een nieuw bestuur, op een 
nieuwe locatie in het activiteitencentrum De Venne  aan De Ploeger 1 te Hoogeveen. Dit 

activiteitencentrum is onderdeel van de Stichting De Noorderbrug; zij biedt mensen met 
een niet-aangeboren handicap in Noord- en Oost Nederland ondersteuning en 
verzorging bij wonen, werken en vrije tijd. 

 
Beide partijen zijn hiermee een unieke samenwerking aangegaan, waarbij de Speel-O-

Theek een maatschappelijke functie op het gebied van zorg vervult. De werkzaamheden 
in de Speel-O-Theek vormen een zinvolle dagbesteding voor de cliënten van de 

Noorderbrug, waarbij arbeidsbeleving centraal staat. Andersom faciliteert De 
Noorderbrug de Speel-O-Theek met het pand, medewerkers en kennis vanuit die 
medewerkers. 

 
 

2. MISSIE en VISIE 
 

Missie 
Het uitleen- en activiteitencentrum van de Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen ziet een 

maatschappelijke functie voor zichzelf weggelegd door bij te dragen aan onderwijs, 
welzijn en zorg. Daarbij staat zij niet op zichzelf en zoekt aansluiting en samenwerking 
met andere voorzieningen op gebied van onderwijs, welzijn en zorg. 

 
Visie 

Onze samenleving heeft de grenzen van het onbelemmerd consumeren reeds lang 
bereikt. Daarom wordt steeds vaker gezocht naar duurzame oplossingen. De Speel-O-

Theek Hoogeveen speelt hierbij een rol. Jonge gezinnen hoeven niet voortdurend nieuw  
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speelgoed te kopen, dat vaak na korte tijd wordt afgedankt. Door steeds ander 

speelgoed te lenen worden niet alleen kinderen maar ook volwassenen uitgedaagd en 
gestimuleerd in de ontwikkeling van hun fantasie, saamhorigheidsbesef en respect voor 

elkaar. Dit alles levert een positieve bijdrage aan hun plaats in de samenleving. Daarbij 
wil de Speel-O-Theek ook een adviserende rol vervullen ten aanzien van diverse 
doelgroepen door het geven van voorlichting aan ouders, opvoeders en zorg-

medewerkers om hen te laten zien en beleven dat spel en activiteit een goed middel is 
om zowel kinderen als volwassenen samen te laten spelen en samen te laten werken. 

 
3. DOELSTELLINGEN 

 
Evaluatie 2017 

 
De Doelstellingen voor 2017 zijn grotendeels gehaald. In het VOORWOORD (pagina 
2) is dit nader uitgewerkt en toegelicht. 

 

Het aantal uitleningen (stuks speelgoed en puzzels) bedraagt circa 2.800 stuks.” Dit is 
behoorlijk meer dan in 2016.  De Speel-O-Theek blijft zich ook in 2018  
inzetten voor de volgende zaken: 

* Groei van het  aantal betalende abonnementhouders (particulieren en 
instellingen) in 2018. Minimaal het gelijk houden van het aantal leners. 

* Voldoende budget voor meer speelgoed; ook voor speciale groepen zoals 
blinden, autisten en mensen met een (verstandelijke) beperking en 
specifieke leeftijdscategorieën. 

* Voldoende medewerkers om zonder problemen de huidige 
openingstijden te kunnen handhaven. 

* Nog meer uitdragen dat de Speel-O-Theek bijdraagt aan de vergroting 
van duurzaamheid. 

* Meer samenwerking met stichtingen en organisaties. 
* De politiek in Hoogeveen bewuster maken van de aanwezigheid van de 

mooiste/beste Speel-O-Theek boven de rivieren. 

  

  
In KOERS 2018 (Hoofdstuk 7) worden de doelstellingen voor 2018 nader uitgewerkt.  

 
 

4. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 

In het organigram op deze pagina is de organisatie van de Stichting Speel-O-Theek 
Hoogeveen, inclusief de relatie met de Stichting De Noorderbrug weergegeven. 

 
De verwevenheid met De Noorderbrug komt duidelijk tot uitdrukking. Op 3 niveaus 
vindt samenwerking plaats: 

* Bestuur Speel-O-Theek en Locatiehoofd/management De Noorderbrug 
* Leiders van de diverse groepen van de Speel-O-Theek en de begeleiders van 

de cliënten van De Noorderbrug. 
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* Medewerkers/sters Speel-O-Theek en cliënten van De Noorderbrug. 

 
In 2017 is nog meer aandacht geschonken aan het verbeteren en optimaliseren van de            

samenwerking tussen de Speel-O-Theek en De Noorderbrug. Eén en ander heeft geleid 
tot een beter functioneren van de Speel-O-Theek; meer begrip tussen de Speel-O-Theek 
en De Noorderbrug voor elkaars situatie.  

 

Organigram   

   
5. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 

 
Algemeen 
De Speel-O-Theek heeft in 2017 opnieuw deelgenomen aan vele landelijke- en 
plaatselijke evenementen, waardoor zij een duidelijk toegevoegde waarde heeft gehad 

voor de Hoogeveense samenleving. Naast het uitlenen van binnen- en buitenspeelgoed 
aan honderden kinderen en volwassenen (met of zonder beperking) is de Speel-O-

Theek actief (geweest) op vele fronten. 
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Bijna elke vrijdagavond ontmoet een aantal volwassenen met een beperking elkaar in 

de Speel-O-Theek. Er wordt gespeeld, gepuzzeld, gebouwd en gekleurd. Men praat met 
elkaar en soms wordt er samen gezongen. 

  
De Speel-O-Theek biedt een aantal werkplekken aan cliënten van de Noorderbrug; dit 
zijn volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

  
Ook extern vervult de Speel-O-Theek een belangrijke rol in de Hoogeveense 

samenleving: 
  

* Uitlenen van zgn. partysets aan kerken, scholen, etc. 

*   Gratis verstrekken van spelmateriaal ten behoeve van diverse                              
evenementen, zoals de Jeugd-Theaterdag in de Tamboer. 

* Lezingen over het omgaan met autistische kinderen. 
* Opvoed- en informatiemarkten. 
* UitDagend Hoogeveen 

* Presentaties in de Bibliotheek 
* Gemeentelijke Vrijwilligersmarkt 

* Bijdragen (o.a. teksten) leveren aan de Stichting WelzijnsWerk. 
* Meedenken en meedoen met diverse Hoogeveense en landelijke             

instanties: 

 
 De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) 

 NL-DOET-dag 
 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 Alfa College 

 Basisscholen (o.a. Het Kinholt; het Rastholt) 
 Visio Echten en Hoogeveen  

 Stichting De Noorderbrug 
 Vereniging Speel-O-Theken Nederland (VSN) 

 SWW/Stichting Welzijnswerk 
 Zwembad De Dolfijn 
 Kinderdagverblijf Allio 

 Het Taalhuis Hoogeveen 
  

Het bestuur van de Speel-O-Theek heeft in 2017 acht keer vergaderd. De agenda en 
de verslaglegging zijn gestandaardiseerd. Met het locatiehoofd van De Noorderbrug 
is regelmatig overleg geweest.  

 
Om de (mogelijke) problemen op de ‘werkvloer’  te voorkomen (of op te lossen) is 

maandelijks overleg afgesproken tussen het locatiehoofd, samen met de Speel-O-
Theek-medewerkers van de Noorderburg en de voorzitter en/of secretaris van de 
Speel-O-Theek.  
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In het bestuur van de Speel-O-Theek heeft in 2017 één (tijdelijke) mutatie* 

plaatsgevonden.  De huidige samenstelling is als volgt: 
  

-   Voorzitter   : Harry Baalman  
-  Secretaris en PR  : Geu Sturing 
-  Penningmeester  : Jacob Busscher 

-  Lid materiaalbeheer* : Annet Bramer 
 - Lid Doe-groep  : Hans Zantingh 

 - Algemeen lid   : Sabrina Daalman 
 
 

In 2013 is de Speel-O-Theek door de Belastingdienst gecontroleerd op  
haar functioneren, waarna haar ANBI-status tot de volgende controle 

is verlengd. Ons RSIN-fiscaal nummer ANBI is 816083009.. 
 

 

Uitleen/Activiteitengroep 

 

Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een groot tekort aan medewerksters voor de 
uitleenbalie. Daartegenover kon het jaar 2017 worden afgesloten met 19 

medewerksters voor de uitleenbalie. Dat zijn er 9 meer dan in 2016 ! Daarvan zijn er 
3 vaste medewerksters van de Noorderbrug. Zij zijn er elke middag tijdens de 
openingstijden van de Speel-O-Theek en zorgen voor de inname, het schoonmaken 

en terugzetten van het speelgoed. 
 

Enkele nieuwe medewerksters hebben aangegeven dat zij één of twee dagdelen in 
de maand ingeroosterd willen worden. Dat is zeker voor de vrijdagavond een goede 
oplossing, daar op deze avond een vaste kern van de Roobaard aanwezig is om een 

spelletje te doen en een kopje koffie te drinken. 
 

In oktober  heeft  een groep medewerkers/sters met elkaar alle kasten, schappen en 
speelgoed  schoongemaakt. 
 

Ook dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van mensen die een betaalde baan 
kregen en het werk niet meer konden combineren met de uren van de Speel-O-

Theek. Eén blijft gelukkig beschikbaar voor weekend-evenementen waar de Speel-O-
Theek aanwezig wil zijn. 

Marry van de Kamp 

 
 

 

Materiaal en beheergroep/Speelgoedcommissie 

 

Het was een rustig jaar. In het voorjaar heb ik het van Akkelies Metselaar 
overgenomen. (Zij viel uit door ziekte en privé omstandigheden). Daar ik nog maar 

pas bij de Speel-O-Theek was, moest ik er wel eerst ‘inkomen’. Ook is de groep  
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vrijwilligers erg klein. We bestaan nu uit 3 personen en we zien dit aantal graag 
groeien. 

 

Er is een Duplo-inzamelingsactie in samenwerking met de Hoogeveense Uitdaging 

geweest wat ons mooi en veel materiaal heeft opgeleverd, zoals op Facebook te zien 
was. Ook heeft het voor een goede PR gezorgd. Twee  h-a-h kranten hebben een 
artikel geplaatst en ook de Hoogeveense Uitdaging heeft er foto’s van gemaakt. 

 
Ook dit jaar hebben we weer mee gedaan met de NL-Doet-dag. Er zijn die dag 

houten voetbalpoppen gemaakt en beschilderd. Speelgoedkasten zijn verhoogd 
zodat we meer ruimte kregen. 
 

Verder hebben we met een kraam op Uitdagend Hoogeveen gestaan. Verschillende 
keren speelgoed beschikbaar gesteld aan de Tamboer voor diverse activiteiten zoals  

de Kidsmiddag, de Jeugdtheaterdag, Oktober-kindermaand en de Krokusvakantie-
activiteit. Er is ook aan verschillende instellingen incidenteel speelgoed beschikbaar 

gesteld . 
 
Er is veel gebruikt speelgoed gegeven en dit moest uit gezocht worden. Een deel 

konden we gebruiken en een ander deel ging in de verkoop. 
 

In het najaar is er weer allerlei nieuw speelgoed aan geschaft en ingevoerd. Zo gauw 
nieuw of tweedehands speelgoed is ingevoerd maakten wij er een foto van die op 
Facebook geplaatst werd. Op deze manier kon iedereen zien wat er aan nieuw 

materiaal binnen is gekomen. 

De Doe-groep heeft ook dit jaar weer veel speelgoed gerepareerd. 

 

Op 5 Oktober hebben we een grote schoonmaak georganiseerd. Gelukkig waren er 
verschillende vrijwilligers die kwamen helpen zodat bijna de hele ruimte en het 
speelgoed schoongemaakt kon worden. 

Door verschillende omstandigheden is er dit jaar geen verkoopdag van speelgoed 

geweest. Wel is de kast bij de ingang steeds weer gevuld met te verkopen 
speelgoed. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt. 

Annet Bramer 

 

Doe-groep 

 
Ook het afgelopen jaar zijn we weer een aantal keren bij elkaar geweest om het 

nodige speelgoed te maken. O.a. voetbal-mannetjes; een spel om met een bal deze 
‘mannetjes’ omver te schoppen om zo doende punten te verzamelen.  Dit is weer 

voorzien van een mooi kleurtje op de NL-DOET- dag en verder af gemaakt door onze  
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schilder. Stellingen in de Speel-O-Theek zijn hoger gemaakt voor meer ruimte om 

het speelgoed beter te presenteren. Verder zijn er weer diverse reparaties 
uitgevoerd door de Doe-groep.  

 
Er zijn weer plannen in de maak om opnieuw zelf speelgoed te maken, aangedragen 
door een vrijwilliger. De binnenkant van opslagruimte voor het buiten-materiaal 

verdient wel een opknapbeurt en er zijn wat ideeën voor aanpassing van de in- en 
uitgiftebalie. Dus genoeg plannen voor het komende jaar. 

           Hans  Zantingh. 
 

Public Relations 

 
Een overzicht van PR-gerelateerde activiteiten in 2017: 

  
Duplo-inzamelingsactie: Bij de Speel-O-Theek is vrij veel  
materiaal ingeleverd. Bij de overige inleveradressen veel minder;  

soms helemaal niets. Medio maart zal Geu de inlever-dozen  
(hopelijk met inhoud) ophalen en sluiten we deze actie af. Een uitstekend resultaat.  

 
Spelmiddag de Tamboer, 26 februari 2017. Sabrina en Geu zijn daar geweest. 

Werd druk bezocht, maar er was ook een zgn. Dino-voorstelling en tijdens die 1,5 
uur waren er maar weinig kinderen. Relatief veel bezoek van 
buiten Hoogeveen. Wel een goed pr; zelfs voorpaginaberichten in  

de regionale krant. 

 
NL-Doet-dag 10 maart 2017. Een heel leuke dag. Een 5-tal  
medewerkers van Alescon hebben ons geholpen. Stellingen  

ophogen en het buitenspeelgoed nakijken. Een succesvolle,  
mooie dag. Met dank aan alle medewerkers. 

 
Op zaterdag 22 april 2017 vindt in de Tamboer de Kidsmiddag plaats, vanwege 
het 50-jarig bestaan van de Tamboer. Wij zijn daar weer aanwezig met 

spelmateriaal, een vlag en folders. Hans verzorgt het transport en Hennie en Adrie 
zijn die middag aanwezig. Veel plezier en succes. 

 
Jubileum: In 2018 bestaat de Speel-O-Theek 40 jaar. Zeker een  
moment om dit feestelijk te vieren. Harry stelt een paar activiteiten 

voor: Een Open dag met o.a. een speel-concours; een kleurwed- 
strijd en mogelijk een cadeauvoor de abonnees. Ook een uitje  

en/of feestavond voor medewerkers. Om hier verder over na te denken is een 
Jubileum-feestcommissie zinvol.  Daarin zullen in elk geval Harry (als 
voorzitter/trekker); Jacob (voor de financiën) en Geu (PR) zitting nemen. Uit de 

overige medewerkers willen we graag 2 of 3 meedenkers. Wie helpt ons? Aanmelden 
via het secretariaat of bij Harry. 

 
VSN-jaarvergadering 2018. Harry gaat in overleg met de VSN om de jaar- 
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vergadering (inclusief diverse activiteiten) in het voorjaar van 

2018 naar Hoogeveen te halen. Uitgangspunt is dat zo’n  
activiteit budget-neutraal is. Wordt vervolgd.  

 
De Coöp-supermarkt de Weide heeft ons benaderd omdat zij  
de opbrengsten van de statiegeldflessen gedurende 3 maand  

ter beschikking willen stellen aan o.a. de Speel-O-Theek. De  
centrale Coöp-organisatie zal dit bedrag verdubbelen. Een mooi initiatief; mede 

veroorzaakt doordat we regelmatig (gratis) speelgoed beschikbaar stellen aan de 
Coöp. Harry gaat met de Coöp-mensen praten over verdere details, zoals welke PR; 
persbericht, Facebook, etc.   

 
Uitdagend Hoogeveen, zaterdag 9 september 2017, van 13 tot 17 uur; rond de 

Tamboer. De Speel-O-Theek is aangemeld. Adrie Kroezen en Herma Kok hebben zich 
hiervoor gemeld. De Speelgoedcommissie zal het materiaal hiervoor klaarzetten.  

 
Jeugdtheaterdag  zondag 29 oktober 2017. Hiervoor zijn minimaal 2 medewerkers 

nodig. Sabrina geeft zich spontaan op. Wie volgt? 

 

NSGK-collecte, 13-18 november 2017. Geu heeft de Speel-O-Theek weer 

aangemeld. We hopen op een tiental collectanten. Een spontane aanmelding is er al 

Sabrina, Jacob, Harry en Geu. Wie volgt? 

 
Uitdagend Hoogeveen (9 september 2017). Namens de Speel-O-Theek waren 
Adrie en Herma aanwezig op dit evenement. Herma berichtte hierover: We hebben 
het redelijk droog gehouden. De plek in de Beeldentuin was dit jaar niet zo'n goede 

voor de Speel-O-Theek  en we zijn rond twee uur dan ook  in overleg met Petro en 
Femmie (is van de Tamboer) naar de voorkant van de Tamboer verhuisd. Kar 

geregeld, overbuurman bood hulp aan en daar gingen we. Op de Tas was nog een 
plekje vrij en daar waren ook de kinderen. We hadden de boel nog niet eens 
uitgepakt of we gingen al helemaal los. Beetje improviseren, maar hierdoor hebben 

we een geweldige middag gehad. Marry kwam ook nog even en heeft geflyerd.  
Adrie meldt: Hier sluit ik me helemaal bij aan. Het was na de verhuizing...SUPER en 

gezellig. Dames, heel hartelijk dank. 
 

Spelmiddag Tamboer. In de herfstvakantie (dinsdag 24 oktober as) organiseert de 

Tamboer een spelletjesmiddag voor kinderen. Anita Moreno (Tamboer) komt zelf 
naar de Speel-O-Theek om spelmateriaal (gratis) te halen, maar ook folders om uit 

te delen.  
 

Nieuwe rugzakjes. Uit de 3 kleuren die Geu laat zien kiezen we unaniem  
de rode; met zwarte opdruk. Het logo + website komt er op en onder het  
logo de tekst: AL 40 JAAR.    

 
Statiegeldactie Coöp.  Dit heeft in totaal € 235,70 opgeleverd, aldus een 

persbericht met foto in de Hoogeveensche Courant van 29 november 2017. Een  
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mooi resultaat, waarvoor dank aan alle betrokkenen. Harry meldt tevens dat de 

Coöp volgend jaar bereid is om ons te sponseren.  

 
NSGK-collecte 2017. Met 4 collectanten van de SOT (Sabrina, Jacob, Jan (Kok) en 

oud-voorzitter Frans Noorman), aangevuld met 12 collectanten van  
elders hebben we € 1025,- opgehaald. Een heel mooi resultaat. De  
verwachting is dat de NSGK ons zal sponseren voor ca. 425,-.  

 
Jeugdtheaterdag de Tamboer, 29 oktober 2017. Sabrina en Jenneke hebben dit 

met z’n tweeën prima ingevuld. Het was een heel leuke middag met veel aanloop. 
De nieuwe plek (tussen bar en toiletten) bleek uitstekend te voldoen. Onze hartelijke 
dank.  

 
Suzuki-dealer Mastebroek heeft een soort verloting/verkoop- 
bij-opbod voor een boot-met Suzuki-buitenboordmotor georgani- 
seerd. De opbrengst wordt verdeeld tussen een aantal maat 

schappelijke organisaties. Harry heeft ons hiervoor aangemeld.  
We wachten nog op details. 

 
Jaarvergadering VSN. In de kort geleden verspreide VSN-Nieuwsbrief hebben we 

kunnen lezen dat de VSN, op initiatief van het bestuur van de Speel-O-Theek 
Hoogeveen, de VSN-jaarvergadering op 22 september 2018 in Hoogeveen gaat 
houden. Direct na dit bericht is een wijziging doorgevoerd; omdat op 22-9 ook de 

nationale Burendag wordt gehouden, wordt de jaarvergadering een week later 
gepland: Zaterdag 29 september 2018. De grote zaal (2 dagdelen) van het 

Wijkgebouw is hiervoor reeds gereserveerd. De kosten van de jaarvergadering zijn 
voor rekening van de VSN. We gaan wel samen het programma voor deze dag 
opstellen: Voor de middag het ‘zakelijk gedeelte’, na de lunch een informatieve-

educatieve invulling, waarvoor ook niet-VSN-aangesloten speelotheken worden 
uitgenodigd, inclusief een rondleiding door onze (40-jarige) Speel-O-Theek. Deze 

dag is dus ook onderdeel van onze jubileum-festiviteiten. Geu en Harry gaan alvast 
op zoek naar mogelijke sprekers (Wethouder Gert Vos?) en extra sponsering voor 

ons jubileum (Coöp?)  

 
Jubileum SOT-40 jaar:   Harry gaat binnenkort de eerste bijeenkomst  
plannen om te brainstormen over de aanpak en activiteiten. Hij geeft een  
drietal onderwerpen aan: 1. Een ‘Open dag’;  2. Een middag/avond voor  

de SOT-ers; 3. Jaarvergadering VSN in Hoogeveen. Naast de bestuursleden 
Harry Baalman, Jacob Busscher en Geu Sturing hebben ook Marry vd Kamp en 

Jenneke Pater aangemeld om in de jubileum-feestcommissie mee te denken over de 
mogelijke activiteiten. 

Geu Sturing 

  

Support / ICT/Website 
Het computersysteem gaf het afgelopen jaar af en toe wat storingen. Mede dank zij 

de technische kennis van onze voorzitter en penningmeester kwam het wel weer 

 

           

 

 



STICHTING SPEEL-O-THEEK HOOGEVEEN            
Secretariaat: Sloutersverlaat 23 7908 DE  Hoogeveen, tel. 0528-23 
email: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl              

13 
Jaarstukken 2017-2018 

 

 
goed, maar de kwaliteit van de server loopt achteruit. Dit is gemeld aan de 

Noorderbrug en er is overleg gepland om dit probleem op te lossen. Een optie is om  
de hardware (nu nog eigendom van de Noorderbrug) over te dragen aan de Speel-O-

Theek. Via de Hoogeveense Uitdaging wordt gezocht naar een mogelijkheid om de 
apparatuur te vernieuwen. 
 

De website is in dit jaar zeer stabiel gebleken. Geu zet regelmatig berichtjes over 
afwijkende openingstijden en ander nieuws op de website. Op de website staat o.a. 

een globaal overzicht van de diverse groepen speelgoed (inclusief enige afbeel-
dingen) en ook de Themaboxen staan uitgebreid vermeld.  

 

De Speel-O-Theek is zeer regelmatig aanwezig op Facebook; met een zakelijk 
account. Sabrina Daalman en Geu Sturing zijn de Facebook-beheerders en plaatsen  

veel berichten met fotootjes.  De bekendheid van de Speel-O-Theek wordt hierdoor 
flink vergroot.  
 

De jaarstukken 2016-2017 worden op de website gezet. Hierin staat informatie die 
verplicht gepubliceerd moet worden vanwege onze officiële ANBI-status (eis van de 

Belastingdienst). 

Geu Sturing  

 

6. FINANCIËN 
 

     

Financiëel overzicht 2017 Speel-O-Theek Hoogeveen 
 
Het abonnee bestand is in het jaar 2017 licht gedaald; van zowel privé 
abonnementen als instellingsabonnementen. In 2016 is het Kindpakket ontwikkeld, 

in samenwerking met de Gemeente Hoogeveen. Gezinnen met een minimaal 
inkomen kunnen een jaarabonnement krijgen bij de Speel-O-Theek.   

 
Het abonnementsoverzicht per 31 december 2017 : 
 

 65 particuliere abonnementen  
 15 medewerkersabonnementen 

 21 instelling abonnementen  
 55 Kindpakket-abonnementen  
 23 kwartaal abonnementen  

 30 knipkaarten   
                                                                  Totaal: 209.  

 
In het jaar 2017 is er voor € 561,17 meer uitgeven dan er inkomsten waren.  De 
posten kantoorbenodigdheden, aanschaf nieuw speelgoed  en kosten vrijwilligers 

zijn hoger dan was begroot. De post kantoorbenodigdheden is hoger uitgevallen 
door extra printwerk en verzendkosten door het Kindpakket.  Door de extra  
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inkomsten dank zij het Kind- pakket was de mogelijkheid aanwezig om voor € 700,-  

boven het budget te investeren in nieuw speelgoed.  Kosten vrijwilligers had te  
maken met een gezellige (bedank)avond met de partners en medewerkers van de 

Speel-O Theek en de Noorderbrug. 

Inkomsten en uitgaven 2017 Speel-O-Theek Hoogeveen  

      Inkomsten   Uitgaven 

Liquide middelen    €       2.492,81  Huur   €            3.500,00  
Lidmaatschap  €       4.777,50  Verzekering   €               178,45  
Kwartaal abon.   €           218,50  Kantoorbenodigh.  €               534,62  
Knipkaarten    €           105,00  Bankkosten   €               125,90  
Verkoop speelgoed  €           131,00  Matr.beheer  €               175,07  
Divers inkomsten   €           352,94  Aanschaf nieuw .mat  €            1.793,13  
Subsidies gemeente   €       1.556,00  Kosten vrijwilligers  €               490,00  
Sponsering   €           235,70  Ver. Speel-o-theek  €                  50,00  
NL doet dag  €           380,00  Onderh. Web site  €               440,05  
    Promotie /Advert.  €               565,09  
    Diverse /onvoorzien   €                  45,00  
    Nl Doet dag  €               380,00  
    Activiteiten   €                  40,50  
    Liquide middelen   €            1.931,64  

Totaal   €     10.249,45     €          10.249,45  
 

 

7. KOERS 2018 
 

Doelstellingen. 
 

De Speel-O-Theek  blijft nastreven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelings-
mogelijkheden door spelen van: 

 Jong en oud. 
 Kinderen, al dan niet met een ontwikkelingsprobleem. 

 Verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten. 
 Zich inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

De Speel-O-Theek wil dit bereiken door: 
 Het aanbieden van verantwoord, veelal aangepast speelmateriaal. 

 Het geven van toegespitste voorlichting. 
 Het bieden van een ontmoetingsplaats. 
 Het realiseren van werkplekken voor cliënten van De Noorderbrug. 

 Het meedoen aan/organiseren van activiteiten voor relevante doelgroepen. 
 Het samenwerken met de gemeente binnen het zgn. Kindpakket. 

 Mogelijkheden bieden voor status houders.  
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Taakstellingen 2018 

 Benaderen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen. 
 Verhoging van het aantal betalende abonnees (individuele- en instellingen) 

tot minimaal 150. 
 Verhoging aantal uitleningen tot minimaal 3500 stuks. 
 Een sluitende begroting met minimaal € 1.000,- tot € 1.500,- voor nieuw 

speelgoed. 
 Voldoende vrijwilligers werven. 

 Continu werken aan de naamsbekendheid via de website, Facebook en 
andere PR- activiteiten. 

 Continueren fondswerving (aandachtspunt: Bedrijven). Ook niet financiële 

maar in natura. 

 Communiceren met de gemeente Hoogeveen over subsidiehoogte 

(afhankelijk van aantal betalende abonnees). 
 Voortzetten samenwerking met de Bibliotheek, het Zwembad, Bureau 

Jeugdzorg, Promens Care, CJG, SWW, NSGK, het Alfa College, de 
Gemeente, het taalhuis etc. 

 Het opstellen van een beleidsplan 2018-2020 (door inspraak van alle 

medewerkers) voor beleid en missie op lange en korte termijn. 
 Het verder uitbouwen van Facebook-activiteiten. 

 De website optimaliseren en moderniseren. 
 Het organiseren van een grote Open Dag. 
 Het organiseren van een bijeenkomst voor alle Speel-o-Theken in 

Nederland (leden en niet leden van de VSN). 
 

8. BEGROTING 2018 
    

Budget 2018 Speel-O-Theek Hoogeveen    

     

 

Inkomsten Uitgaven

Lidmaatschap 3.500,00€                 Huur 3.500,00€     

Kwartaal abon. 150,00€                    verzekering 200,00€         

Knipkaarten  150,00€                    kantoorbenodigh. 500,00€         

Verkoop speelgoed 50,00€                       Bankkosten 190,00€         

Divers inkomsten 250,00€                    Matr.beheer 250,00€         

subsidies gemeente 1.556,00€                 Aanschaf nieuw .mat 1.000,00€     

Sponsering 1.000,00€                 Kosten vrijwilligers 800,00€         

NL doet dag 400,00€                    Ver. Speel-o-theek 50,00€           

Onderh. Web site 400,00€         

Promotie /Advert. 400,00€         

Diverse /onvoorzien 100,00€         

NL Doet dagen 400,00€         

Activiteiten o.a. zwerfboeken  200,00€         

Totaal 7.056,00€                 7.990,00€     
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     Het budget voor 2018 van de Speel-O-Theek staat gedeeltelijk in het teken  

  van het 40 jaar bestaan.  In het jaar 2018 zullen een aantal activiteiten  
 plaats vinden di invloed hebben op het budget. Deze kosten zijn in het  

     budget op genomen als activiteiten.  Deze activiteiten mogen niet ten  
     koste gaan van de investering in nieuw speelgoed. Uitlenen van 
     speelgoed is een kernactiviteit en de basis van het bestaan van de 

     Speel-O-Theek .        
                                                                                                                    Jacob Busscher 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 


