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1. VOORWOORD 
 

Het jaar 2015 is een goed jaar geweest voor de Speel-O-Theek. Zowel organisatorisch als 
financieel kunnen we het jaar positief afsluiten. 
 

 Aantal vrijwilligers is op peil gebleven en zelfs iets uitgebreid.  

 
 Inzet van de cliënten van de Noorderbrug geoptimaliseerd en zal verder worden 

uitgebreid. 
 

 Samenwerking met SWW (Stichting Welzijnswerk Hoogeveen) is geoptimaliseerd en 
goede afspraken gemaakt over vrijwilligers. 

 

 Het aantal Themaboxen is  uitgebreid en er is flink in nieuw speelgoed geïnvesteerd. 

 

 Er is een opzet gemaakt om te komen tot ‘Speel-O-Theek van het jaar 2016’. 

 
 

 Er is veel gedaan aan naamsbekendheid door krantenartikelen en facebook en er is 
ook  een radio interview gegeven. 

 

 Door het bestuur zijn een aantal cursussen gevolg, aangeboden door het S.W.W.  

 

 Medewerking is verleend aan de NL-Doet-dag en vele andere activiteiten.  
Wij zullen deze in 2016 uitbreiden en intensiveren. 
 

  
We zien 2016 met een vertrouwen tegemoet. Nieuwe uitdagingen melden zich (o.a. 

Asielopvang Grittenborch, Basis en Middelbaar Onderwijs).  
 
We blijven ons inzetten voor duurzaam en verantwoord spelen voor iedereen. 

 
 

De nominatie voor de titel ‘Speelotheek van het jaar’ is al binnen.  
We zien met vertrouwen de einduitslag tegemoet.  
 

 
Onze website is up to date en er wordt veel aan naamsbekendheid gedaan door onder 

meer flyeren en (heel belangrijk) onze Facebook pagina en de Nieuwsbrieven 
  
 

Harry Baalman 
Voorzitter Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen 
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1. INLEIDING 

 
Geschiedenis 

 
De Speel-O-Theek Hoogeveen is oorspronkelijk 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 1 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. 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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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 

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 

zorgmedewerkers 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 2015 
  

De Doelstellingen voor 2015 zijn grotendeels gehaald. In het VOORWOORD (pagina 2) is 

dit nader uitgewerkt en toegelicht. 

  

Het aantal uitleningen (stuks speelgoed en puzzels) bedraagt circa 2.600 stuks. 

  

  

Wat de Speel-O-Theek nog zorgen baart en nog meer inspanningen zal vereisen zijn de 

volgende zaken: 

  

  Groei van het aantal betalende abonnementhouders (particulieren en 

instellingen) in 2016. 

  Voldoende geld voor meer speelgoed; ook voor speciale groepen zoals 

blinden, autisten en mensen met een (verstandelijke) beperking en 

specifieke leeftijdscategorieën. 

  Voor vernieuwende ontwikkelingen zal ook in 2016 externe financiering 

gezocht moeten worden. Een aantal bedrijven/instellingen zullen hiervoor  

benaderd worden.  

  

In de KOERS 2016 (Hoofdstuk 7) worden de doelstellingen voor 2016 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. 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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De verwevenheid met De Noorderbrug komt duidelijk komt tot uitdrukking. Op 3 

niveaus vindt samenwerking plaats: 

- Bestuur S-O-T en Locatiehoofd/management De Noorderbrug 

- Leiders van de diverse groepen op de S-O-T en de begeleiders van de cliënten 

van De Noorderbrug 

- Vrijwilligers S-O-T en cliënten van De Noorderbrug. 

 

In 2014 is nadere aandacht geschonken aan het verbeteren en optimaliseren van de 

samenwerking tussen de S-O-T en De Noorderbrug. 

Eén en ander heeft geleid tot een nog beter functioneren van de S-O-T; meer begrip 

tussen de S-O-T en De Noorderbrug voor elkaars situatie.  

 

Organigram 

               

 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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5. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 

 
Algemeen 

  

De Speel-O-Theek heeft in 2015 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 beperkingen) is de Speel-O-Theek actief (geweest) 

op vele fronten. 

  

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 circa 5 tot 10 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: 

  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. 

        Meedenkenken en meedoen met diverse Hoogeveense en landelijke 

instanties: 

o   De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). 

o   Gemeentelijke vrijwilligers-informatiemarkt. 

o   NL-DOE-dag. 

o   Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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o   Alfa College. 

o   Basisscholen (o.a. Het Kinholt; het Rastholt). 

o   Visio Echten en Hoogeveen (incl. Visio Expertisecentrum). 

o   Stichting De Noorderbrug. 

o   Vereniging Speel-O-Theken Nederland. 

o   SWW/Stichting Welzijnswerk. 

o   Zwembad De Dolfijn. 

o   Kinderdagverblijf Allio. 

  

Het bestuur van de S-O-T heeft 6 x vergaderd. De agenda en de 

verslaglegging zijn gestandaardiseerd. Met het locatiehoofd van De 

Noorderbrug is 3 x vergaderd. De S-O-T levert daarvoor de voorzitter en 

secretaris. 

  

In het bestuur van de S-O-T heeft in 2015 één mutatie plaatsgevonden.  De 

huidige samenstelling is als volgt: 

  

-       Voorzitter   : Harry Baalman (vanaf 1 febr. 2015) 

-       Secretaris en pr  : Geu Sturing 

-       Penningmeester  : Jacob Busscher 

-       Lid coörd.vrijw/act.  : Wordt ingevuld door vrijwilligers/niet-  

           bestuursleden 

-       Lid materiaalbeheer  : Akkelies Metselaar 

-  Lid Doe-groep   : Hans Zantingh 

 

 

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 2015 werd afgesloten met 10 medewerksters in de uitleenbalie en 10 

medewerkers/sters in de speelgoedcommissie en de Doe-groep.  

 

Enkelen van hen hebben extra taken op zich genomen, zoals naast de uitleen ook 

materiaalbeheer, Doe-groep of inkoop van kantoorartikelen of ook bij tekort aan de 

uitleenbalie inspringen. 

 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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Wij konden het jaar afsluiten met op de vrijdag twee vaste teams, één voor de 

middag en één voor de avond. Op zich blijft dit echter een onzekere groep, daar één 

van de medewerksters verplicht moet solliciteren; krijgt zij een baan, dan is ze niet 

meer voor de speelotheek beschikbaar. 

In oktober hebben verschillende medewerkers/sters op een ochtend de schouders 

eronder gezet om samen alle kasten en het speelgoed schoon te maken. 

 

Voor de woensdagmiddag hebben enkele cliënten van de Noorderbrug voor het 

koken gekozen in plaats van bij de speelotheek te helpen, waardoor er minder 

ondersteuning van de Noorderbrug is.  

Marry van de Kamp 

 

Materiaal en beheergroep 

Het jaar zijn we begonnen om er nog 6 themaboxen bij te maken. Dit zijn   

de volgende themaboxen : Sport, Ambulance, Brandweer, Politie, Natuur en  

Huisdieren. 

 

In het voorjaar en zomer veel buitenspeelgoed aangeschaft  o.a.  

ponycycle , loopfiets/step, loopduwkar, skippy dieren enz. Dit omdat de  

RABO ons gesponserd heeft met een gift van 1000 euro . 

Met NLdoet zijn er 2 spellen gemaakt: Een evenwichtsplank en een spiegelkast. 

 

In het najaar weer binnenspeelgoed aangeschaft voor 500 euro. o.a.  

brandweerman Sam kazerne, Little People Racebaan,  Vtech magisch speelhuis , Paw 

Patrol uitkijktoren, spellen, puzzels en 8 luister cd’s voor Visio. We hebben ook 

meegedaan met de  Coop-spaaraktie  om goedkoop aan spellen te komen. Dit 

leverde 8 spellen op. 

 

Er is verschillende keren speelgoed voor allerlei activiteiten uitgezocht en klaar 

gezet, zoals voor Uitdagend Hoogeveen, Oktober kindermaand, kinderdagopvang, 

NSGK-Stand  en voor Visio. 

Wij hebben al het nieuwe speelgoed ingevoerd in ons computersysteem en kapot 

speelgoed is door de Doe-groep gerepareerd. 

Ook  is oud speelgoed verkocht of weggegeven voor een goed doel (Roemenië). 

 

We hebben met 12-tal collectanten de NSGK-collecte weer gelopen en € 897,00 

opgehaald. De helft hiervan wordt als sponsorgeld beschikbaar gesteld en dit kunnen 

we weer mooi in het nieuwe jaar gebruiken. 

 

We hebben nu ook een kast met jeugd-zwerfboeken, waar veel kinderen een  

boek van meenemen. We hebben een goed jaar gehad. 

Akkelies Metselaar. 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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Doe-groep 

Wat wij ons voor genomen hebben in 2014 is in 2015 eigenlijk allemaal gemaakt: 

Een (groot) drie op een rij, een knikkerspel; alleen de spiegelbak is nog 

niet compleet i.v.m. goede beschrijving /tekening. Daar gaan wij ons in 2016 nog 

mee bezig houden. Eén en ander is ook weer in de verf gezet door vrijwilligers op de 

NL DOET-DAG. Lopende zaken worden eigenlijk het hele jaar wel uit gevoerd door de 

Doe groep: Reparatie speelgoed, onderhoud e.d. 

     Hans Zantingh. 

 

Public Relations 

Een overzicht van PR-gerelateerde activiteiten in 2015: 

Jan. 2015  

Sponsoring Themaboxen via Rabo-bank. De aanvraag met alle gevraagde 

bijlagen is door de Rabo-bank ZW-Drenthe ontvangen. In de vergadering van 26 mei 

as wordt hierover een besluit genomen, dat daarna zo snel mogelijk aan ons zal 

worden medegedeeld.   

 

Sponsoring  via Assurantiekantoor Mulderij. Wij zijn ‘uitgeloot’ bij de sponsor-actie, 

maar zullen toch € 100,- ontvangen. Geu is nog in overleg met Mulderij om op een 

andere manier geld of meer abonnees binnen te halen.  

Het verzoek aan Daatselaar om een sponsorbijdrage is (nog) niet gehonoreerd. Daar 

kunnen we in een later stadium nog wel eens op terugkomen. 

 

Facebook/Website. Bijna wekelijks worden Facebook-berichtjes geplaatst, die door 

een groot aantal mensen worden gelezen (tussen 100 en 200 personen).Geu 

onderzoekt of het aantal ‘Likes’ omhoog kan. Op de website staat intussen ook 

informatie over de NL-Doet-dag. 

 

Maart 2015. 

NL-Doe-dag 20 maart 2015. Naast een aantal medewerkers van de Doe-groep zullen 

ook Bernie (vm), Marry (vm) Mirthe, Harry en Geu (hele dag) aanwezig zijn. ’s 

Morgens wordt de Doe-groep geassisteerd door een vijftal vrijwilligers van de 

Wijkvereniging; ’s Middags (vanaf 13.00 uur) door een 5-tal studentes van het Alfa-

College. In principe is de Speel-O-Theek de hele dag (vanaf 10 tot 16 uur) geopend; 

ook voor uitleen. Uiteraard ook ’s avonds. De vrijwilligers die ’s morgens komen, 

worden verzocht om om 9.30 uur aanwezig te zijn. Geu stuurt nog een mail hierover 

en zal via de website, een Nieuwsbrief en Facebook de publiciteit verzorgen.  

Sponsoring  via Assurantiekantoor Mulderij. Wij zijn ‘uitgeloot’ bij de 

sponsoractie, maar zullen toch € 100,- ontvangen. Geu is nog in overleg met 

Mulderij om op een andere manier geld of meer abonnees binnen te halen.  

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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Mei 2015 

College/workshop ‘de Kracht van sociale media en internet’. Op 22 april jl hebben 

Harry en Geu deze workshop, georganiseerd door het SWW bijgewoond. Een zinvolle 

bijeenkomst, die ook nieuwe contacten opleverde. Conclusie: De Speel-O-Theek is 

op dit terrein goed bezig. 

 

NL-Doet-dag 20 maart 2015. Dank zij onze eigen vrijwilligers (o.a. van de Doe-

groep) is deze dag een mooi succes geworden.  ’s Morgens werd de Doe-groep 

geassisteerd door een vijftal vrijwilligers van de Wijkvereniging; ’s Middags (vanaf 

13.00 uur) door een 5-tal studentes van het Alfa-College. Er is flink geschuurd en 

geschilderd, waardoor er weer een paar mooie (grote) spellen (o.a. 4-op-een-rij) 

beschikbaar zijn voor uitleen. Ook is de inname-balie van een nieuwe verflaag 

voorzien. Dank voor deze inzet.   

 

Vrijwilligers/Bedankdag:  Op donderdag 23 april hebben Alida en Harry een 

fantastische bbq georganiseerd. Ruim 25 mensen kwamen opdagen. Heel gezellig en 

prima weer, waardoor we heerlijk buiten konden zitten. Frans (samen met 

echtgenote Corrie) werd toegesproken door Harry en ‘uitgezwaaid’ met een mooie 

bos bloemen en een diner-bon.  Een mooie afsluiting van bijna 6 jaar intensief bezig 

zijn met de Speel-O-Theek.  

 

De jaarlijke NSGK-collecte wordt in 2015 gehouden van 16 tot 21 november. In 

principe doen we weer mee. De kans is aanwezig dat een 15-tal collectantes aan het 

collecte-team van de S-O-T worden toegevoegd. De opbrengst voor de S-O-T kan 

dus flink groeien. Na de zomervakantie meer informatie. Het NSGK heeft tijdens de 

Drentse Fietsvierdaagse in Westerbork een standje, waar ze wat speelgoed willen 

tonen en folders uitdelen. Toegezegd dat wij dat speelgoed gratis beschikbaar 

stellen. 

 

Juli 2015 

Na de zomervakantie zal er wel weer een UitdagendHoogeveen worden 

georganiseerd. Ook de gemeentelijke Vrijwilligers-dag staat er aan te komen. De 

afgelopen jaren hebben wij steeds aan beide manifestaties deelgenomen. Gelet op 

de magere resultaten gaan we dit jaar niet meedoen met de Vrijwilligers-dag. De 

uitnodigingen hiervoor moeten we nog ontvangen. 

Sponsoring: De toezegging van € 1.000,- van de Rabo-bank Zuid-West Drenthe is 

officieel binnen. Het geld nog niet, maar dat komt wel. Afgesproken is dat op 

woensdag 2 september as de (symbolische) overhandiging van een cheque zal 

plaatsvinden. Alle vrijwilligers zijn daarbij van harte welkom. Geu zal een kort 

programma (vanaf 14.00 uur) samenstellen en rondsturen.  Akkelies heeft alvast 

wat specifiek speelgoed gereserveerd voor die dag. Er zal een zo groot mogelijke 

bekendheid worden gegenereerd van deze happening. 

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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September 2015 

Overleg COA/AZC: Jacob en Geu hebben op 22 juli jl overlegd met Jeroen Pomper 

en Robert Kooi (cliënten begeleiders). Het ziet er naar uit dat het AZC een 

instellingsabonnement zal afsluiten en bij activiteiten waar meer speelgoed nodig is 

dit via knipkaarten kan regelen. Vanuit de vrijwilligersbijeenkomst is geadviseerd 

door Alida om de knipkaarten gratis ter beschikking te stellen als bijdrage voor de 

asielzoekers/vluchtelingen. Geu geeft dit aan het AZC door. 

Manifestatie Sponsorbijdrage Rabobank; 2 september jl.  

Een heel mooie bijeenkomst. Positief. Naast enkele vrijwilligers 

 c.q. bestuursleden was Petra Vos van de Rabo-bank aanwezig  

en ook een tweetal gemeenteraadsleden: Mw. Hetty Bouius Fijen 

  (CDA) en mw. Geesje Vos-Baas (Gem.Bel.) Via o.a. Facebook, 

 Nieuwsbrief en de lokale pers (Hoogeveensche Courant) is hiervoor veel aandacht 

geweest. Prima pr. 

UitdagenD Hoogeveen; 5 september jl. Vanwege het slechte weer kregen de 

deelnemers een plaatsje in de Tamboer zelf. Het was daar erg druk en er zijn veel 

folders en actiebonnen uitgedeeld. De verwachting is dat we hierdoor een aantal 

nieuwe abonnees zullen krijgen. Met dank aan Akkelies, Adrie, Bernie en Harry 

(logistiek).     

Aanpak Zwerfboek. Marry vd Kamp heeft intussen kinderboeken ingezameld. We 

zijn ook aangemeld bij een centrale organisatie. De officiële start van dit fenomeen 

willen we laten samenvallen met de start van de Kinderboekenweek; woensdag 7 

oktober as. Geu overlegt met Marry hoe we dit het beste kunnen oppakken. 

 

November 2015. 

Jeugd-Theater in de Tamboer (25-10) Jan en Herma Kok en Sabrina Daalman 

hebben hier de Speel-O-Theek vertegenwoordigd met speelgoed en folders. Veel 

belangstelling. Mede dank zij hun inzet (waarvoor dank) komen er vast wel weer 

nieuwe abonnees. 

Kinder-Zwerfboeken-Hoek: Marry vd Kamp liet weten dat  

we geen prijs hebben gewonnen in de foto-wedstrijd, maar we  

hebben wel (gratis) een doos met 35 boeken gekregen. Heel 

 mooi. Ook een particulier heeft een doos kinderboeken  

gebracht. Een heel leuke uitbreiding van onze activiteiten 

 want de boeken worden regelmatig meegenomen.     

Collecte NSGK (16-21 november 2015) We hebben intussen 11 collectanten; van 

de SOT-vrijwilligers zijn dat: Jacob  Busscher, Sabrina Daalman, Jan Kok,  

Akkelies Metselaar, Geu Sturing, Harry Baalman en Adrie Kroezen. Van  

‘buiten’ zijn dat: Myra Dekker, Linda van Voorst, Henri deVries en Frans  

Noorman. Laatst genoemde is natuurlijk een bekende. 

Speel-O-Theek van het Jaar 

Geu stelt voor om volgend jaar mee te doen met de Open Bedrijven Dag. 
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Goed plan. Harry zal dat meenemen in de aanvraag voor de Speel-O-Theek van het  

jaar, waarvoor we in december een nominatie hebben ontvangen. 

 

Overig: 

Zowel door Sabrina als Geu zijn tientallen Facebook-berichtjes verspreid, waarvoor 

het gemiddeld leesbereik is gegroeid naar ca. 350 per bericht. Ook zijn een tiental 

Nieuwsbrieven verzonden aan abonnees en belangstellenden, scholen en diverse 

media. 

           Geu Sturing 

  

Support / ICT/Website 

Het afgelopen jaar zijn er wat storingen geweest in de server van de 

Noorderbrug, waardoor ons uitleensysteem niet meer functioneerde. Nu deze 

achter de rug zijn werkt het weer heel behoorlijk. Kleine probleempjes 

kunnen snel worden opgelost door o.m. de vakkennis van onze voorzitter 

Harry Baalman. De vernieuwde website is in het eerste 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 afbeeldingen) en ook de Themaboxen staan 

uitgebreid vermeld. Voor 2016 ligt er de vraag en uitdaging of ons complete 

bestand op de website gezet kan worden. 

 

De Speel-O-Theek is nu ook prominent aanwezig op Facebook; met een 

zakelijk account. Sabrina Daalman en Geu Sturing zijn de Facebook-

beheerders en plaatsen regelmatig berichten en fotootjes.  De bekendheid 

van de Speel-O-Theek wordt hierdoor flink vergroot.  

 

Het jaarverslag 2014-2015 staat ook op de website. Hierin staat informatie 

die verplicht gepubliceerd moet worden vanwege onze officiële ANBI-status 

(eis van de Belastingdienst). 

 

Het complete bid-book voor de aanvraag voor de Speel-O-Theek van het jaar 

staat ook op de website.      

        Geu Sturing  
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6. FINANCIËN     
 

Financieel verslag  2015 Speel-o-theek Hoogeveen  
  

  

  
  

  

  

  binnenkomst   Uitgave 

Liquide middelen   €    1.018,62  Liquide middelen   €                1.598,25  

Lidmaatschap  €    3.586,25  Huur   €                3.500,00  

Kwartaal abon.   €        140,50  Verzekering   €                    178,45  

Knipkaarten    €        122,50  Kantoorbenodigdheden  €                    208,47  

Verkoop speelgoed  €          20,25  Bankkosten   €                    115,83  

Divers inkomsten   €        350,55  Matr.beheer  €                      64,89  

Subsidies gemeente   €    1.556,00  Aanschaf nieuw .mat  €                1.933,64  

Sponsering   €    1.375,11  Kosten vrijwilligers  €                    281,55  

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

    Onderh. Web site  €                      21,00  

    Promotie /Advertenties  €                    255,72  

    Nl Doet dag  €                    361,98  

Totaal   €    8.569,78     €                8.569,78  

 

Ondanks dat het jaar 2015 is gestart met een negatief budget is het eindresultaat 

positief. Door de vrijwilligers en bestuur is hard gewerkt voor een positief resultaat.  

Door meer sponsorgelden binnen te krijgen en op de kosten te letten is het gelukt 

het jaar positief af te sluiten zonder dat het ten koste gaat van investeringen in het 

speelgoed.  

 

Het aantal leden is stabiel gebleven in het jaar 2015. Het aantal kwartaal 

abonnementen en knipkaarten is iets gestegen. Over het jaar 2015 en per 31 

december 2015 zijn de cijfers : 

 71 privé abonnementen  

 20 instelling abonnementen  

 15 kwartaal abonnementen  

 35 eenmalige uitleen ( knipkaarten ) 

In het jaar 2015 is de speel-o-theek door de volgende bedrijven en personen 

gesponsord: 

 € 1556 Subsidie gemeente Hoogeveen  

 € 1000  Rabobank ZW-Drenthe  

 €   400  NL doet dag 

 €   275 N.S.G.K 

 €   100  Ass. Kantoor Mulderij BV  

 €     80 Remonstrantse gemeente Hoogeveen  

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/
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 €     15  Schenking Fam. Koornstra   

Zonder de bijdragen van deze bedrijven en personen zou de speel-o-theek niet kunnen 

bestaan.  Onze hartelijk dank aan deze bedrijven en de personen .        

 

 

7. KOERS 2016 
 

Doelstellingen 

 

De S-O-T blijft nastreven 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. 

 

 De S-O-T 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. 

 

 

Taakstellingen 2016 

- Benaderen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen. 

- Verhoging van het aantal betalende abonnees (individuele- en instellingen) 

tot minimaal 130-150. 

- 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). 

- 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, etc. 
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8. BEGROTING 2016 
 

  

Budget 2016 Speel-o-theek Hoogeveen  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  inkomsten    Uitgave 

Lidmaatschap  €                      3.500,00  Huur   €               3.500,00  

Kwartaal abon.   €                         100,00  Verzekering   €                  300,00  

Knipkaarten    €                         100,00  Kantoorbenodigdheden.  €                  300,00  

Verkoop 
speelgoed  €                           50,00  Bankkosten   €                  175,00  

Divers 
inkomsten   €                         200,00  Matr.beheer  €                  250,00  

Subsidies 
gemeente   €                      1.556,00  Aanschaf nieuw mat.  €               1.500,00  

Sponsering   €                      1.000,00  Kosten vrijwilligers  €                  200,00  

NL doet dag  €                         400,00  Ver. Speel-o-theek  €                  150,00  

    Onderh. Web site  €                  400,00  

    Promotie /Advert.  €                  400,00  

    Diverse /onvoorzien   €                  200,00  

    Nl Doet dag  €                  400,00  

        

Totaal   €                      6.906,00     €               7.775,00  

  
  

  

Negatief saldo 2016    € 869,-  
 

Voor het bestaan van de speel-o-theek is het belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd 

gaat worden in het speelgoed. Een belangrijke pijler is dat de speel-o-theek 

interessant  is en blijft voor haar gebruikers. Om interessant te blijven  is de nodige 

inspanning nodig van vrijwilligers en bestuur.  De acties zou gericht moeten zijn op 

het wegwerken van het budget tekort en het vergroten van het budget voor 

aanschaf van nieuw speelgoed.  Door een gezamenlijk inspanning van vrijwilligers, 

bestuur en gebruikers van de speel-o-theek kan de speel-o-theek ook in 2016 succes 

hebben.     

Jacob Busscher, penningmeester     
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