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1. VOORWOORD 
 
Het jaar 2019 is voorbij en terugkijkend hebben we een mooi jaar gehad, maar ook wel 

wat aandachtspunten. 
 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van een gewaardeerd lid van het bestuur 

(Sabrina Daalman), maar ook weer aanvulling gekregen in het bestuur. 
 

Onze nieuwe secretaris (Kimm Visser) is zich aan het inwerken en heeft een nieuwe 
activiteit onder de naam Knuts-O-Theek opgestart. De huidige secretaris heeft 
aangegeven dat hij voor de actie ‘herhuisvesting’ beschikbaar blijft. 

 
Er zijn nieuwe medewerkers gekomen en ook een aantal vertrokken. Het aantal 

vrijwilligers is nu op sterkte maar is en blijft een constant aandachtspunt. 
 

Terwijl we bezig waren om een lange termijn beleidsplan te schrijven dook een van de  
bedreigingen al op: De Noorderbrug heeft aangegeven dat zij de door ons gehuurde 
ruimte zelf willen gaan gebruiken en hebben onze huurovereenkomst opgezegd. We 

zullen (op termijn) dus een nieuwe locatie moeten vinden en daar wordt momenteel 
hard aan gewerkt. 

 

Dit jaar hebben we veel gedaan aan onze facebook pagina.  “We zijn er nog niet” maar 

hebben een nieuwe aangemaakt en het aantal berichten opgevoerd. 
 

Er is een nieuwe website in de lucht gekomen; “moderne structuur en uiterlijk”. Deze is 

volledig gebouwd (en gesponsord) door Verentis ICT uit Hoogeveen. 
Door het vernieuwen van onze computersystemen is het aantal storingen behoorlijk 

afgenomen. 
 

Het AVG-systeem (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is uitgedragen naar 

bestuur en medewerkers/sters. Allen hebben de nieuwe instructies uitgereikt gekregen. 
De medewerkers die niet in de Speel-O-Theek werken krijgen dit begin dit jaar. 

Daarmee hebben dan ook alle medewerkers een vrijwilligersovereenkomst en werken 
dan op de zelfde gestandaardiseerde manier. 

 

Een nieuwe activiteit is opgestart: De Knuts-O-Theek;  een bijeenkomst waarin 

kinderen onder begeleiding knutselen met materiaal dat duurzaam is. De eerste 

bijeenkomsten waren hoopgevend voor deze activiteit en is een mooie aanvulling op 
onze uitleen-activiteiten. 

 
Al met al een jaar waar veel gebeurd is en nog meer gedaan is. Sommige activiteiten 

slokten zo veel aandacht en tijd op dat er ook een paar zijn blijven liggen en die zullen 

we zeker verder gaan oppakken. 
 

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. 
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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 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 2019 
 
De doelstellingen voor 2019 zijn niet allen gehaald. In het VOORWOORD (pagina 

2) is dit nader uitgewerkt en toegelicht. Daarvoor zijn het ook doelen, maar zijn er 

andere zaken zeker goed opgepakt. 

Aan het eind van 2019 tellen we 359 abonnees en vrijwilligers.  Dit is inclusief alle 

particuliere-, instellings- en Kindpakket-abonnementen. 

Het aantal uitleningen (stuks speelgoed en puzzels) bedroeg circa 2000stuks.  

 De Speel-O-Theek blijft zich ook in 2020 inzetten voor de volgende zaken: 

*  Groei van het aantal betalende abonnementhouders      (particulieren en 

instellingen) in 2020. Minimaal het gelijk houden van het aantal leners. 

* Voldoende budget voor meer/nieuw 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. 

* Zorgen voor een nette en doeltreffende huisvesting. 

* Zorgen voor ondersteuning en opleiding van de medewerkers. 

* De gestelde doelen voor die voor 2019 zijn blijven liggen weer  oppakken. 

* Deelnemen aan activiteiten zoals o.a. in de Tamboer 
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4. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
In het organigram op de volgende 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. 

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

 

Eind 2019 heeft de Noorderbrug aangeven dat zij op termijn de door de Speel-O-Theek 

gehuurde ruimte zelf wil benutten. De samenwerking met de Noorderbrug zal daarom 

eindigen, zodra de Speel-O-Theek een passende (publieks-toegankelijke) locatie heeft 

gevonden. 

 

Organigram   
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5. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 
 
Algemeen 

De Speel-O-Theek heeft in 2018 opnieuw deelgenomen aan 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. 

  

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. 

* Opvoed- en informatiemarkten. 

* UitDagend Hoogeveen 

* Presentaties in de Bibliotheek 

* 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) 

• Het Taalhuis Hoogeveen 

 

Het bestuur van de Speel-O-Theek heeft in 2019 zes 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 een cliëntenbegeleider/ster, samen met de  
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Speel-O-Theek-medewerkers van de Noorderburg en de voorzitter en/of secretaris 

van de Speel-O-Theek.  

 

In het bestuur van de Speel-O-Theek hebben in 2019 enkele mutaties 

plaatsgevonden.  De samenstelling is nu als volgt: 

  

-   Voorzitter   : Harry Baalman  

-  Secretaris en PR  : Geu Sturing 

-  2e Secretaris   : Kimm Visser 

- Penningmeester  : Jacob Busscher 

- Lid Doe-groep  : Hans Zantingh 

 - Lid namens  

Speelgoedcommissie : Bij toerbeurt 
  

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 

Was het jaar 2018, een jaar vol van veel festiviteiten, op 2019 kijken wij terug als 

een rustig jaar. 

Ondanks wisselingen van medewerksters die afscheid moesten nemen, kunnen wij         

de werkzaamheden nog doen met de vrijwilligsters.  Op dit moment werken wij met 

11 vaste balie-uitleen-medewerksters, 2 extra vrijwilligers vanuit de Noorderbrug en 

1 uit het A.Z.C. Deze dames verzorgen de innamebalie, tellen het speelgoed 

wanneer het wordt teruggebracht  en maken het speelgoed schoon bij terugkomst  

en zetten het op de plek terug. 

De leden van de Speelgoedcommissie zijn druk bezig geweest om al het speelgoed 

dat in huis is, te checken óf het nog wel eens wordt uitgeleend óf het nog van deze 

tijd en ook óf het nog compleet is. Door deze ‘opschoning’  is er veel  speelgoed uit 

de collectie gehaald en op een speciale plank gezet, van waar het gratis mocht 

worden meegenomen.  Met als resultaat dat er meer overzicht en ruimte op de 

planken in de Speel-O-theek is gekomen. 

De kast met kinderzwerfboeken mocht ook dit jaar veel oude en nieuwe 

kinderboeken ontvangen. Veel kinderen en ook grootouders  konden wij een plezier 

doen met het weggeven van een kinderzwerf-/voorleesboek. 

Marry van de Kamp. 
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Knuts-O-Theek 

 

In het laatste kwartaal van 2019 is de Speel-O-Theek een knutselgroep gestart. Een 

duurzame knutselclub die voor alle kinderen toegankelijk is. Zo is de Knuts-O-Theek 

ontstaan. Voor 50 cent en eens in de drie weken is er een knutselmiddag. We werken 

vanaf 2020 met aanmeldingen. 

 

4 vrijwilligers hebben zich ingezet om samen met kinderen (6) lampionnen van 

melkflessen te maken en van knijpers kerststerren (12) te maken.  

 

In 2020 starten we met drie vrijwilligers.  We gaan Valentijns bloemen, dromenvangers, 

bloempotjes van knijpers en Paas-knutsels maken in het eerste kwartaal. 

 

Namens de Knuts-O-Theek-groep:      Kimm Visser 

 

Doe-groep 

 

Alweer een jaar voorbij. Wat gaat  dat toch snel. 

Wat wij  gedaan  hebben  met elkaar? Allereerst  de nodige reparaties uitgevoerd;  ver 

voor de NL-Doet-dag. Speelgoed gemaakt en  verder een nieuw  sponsorbord 

gemaakt;  groter dan de vorige en ook eenvoudig  aan te passen en/of teksten te 

veranderen.  

 

Het buitenspeelgoed schoon gemaakt  en nagekeken  en gesmeerd.  

Een boel schilderwerk, onderhoud. Buiten, schoonmaken, door diverse  vrijwilligers, o.a 

een delegatie  van B  en W.  

Voornemens ! Een grotere spiraal een kleiner 4 op een  rij spel. En wat er verder 

nog op ons pad komt. Je ziet wel; genoeg  te doen.  

 

Namens de Doe-groep, met vriendelijke groet.  Hans Zantingh. 

 

Speelgoedcommissie 

 

Terugblik 2019 

Het afgelopen jaar is weer een goed jaar geweest voor de speelgoedcommissie waarin 

we veel hebben bereikt. Hieronder een korte opsomming: 

• Opschoning van constructiemateriaal, puzzels, babyspullen en witte kast. 

• Speelgoed dat niet is uitgeleend (of niet voldoet aan de gewenste standaarden) zijn 

gedoneerd aan Visio, buitenland, kringloop of beschikbaar gesteld in de kast voor 

gratis meenemen. 

• De verkleedkleren zijn gecontroleerd en hersteld. Ook worden deze op een meer 

aantrekkelijker manier ten toon gespreid. We hebben hier hulp bij gekregen van 

Kimm Visser. 
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• De vitrines bij de bibliotheek zijn tot 3x toe opengebroken bij inbraken. Dit heeft 

ertoe geleid dat we hier geen gebruik meer van (mogen) maken. Wij betreuren deze 

gang van zaken, maar begrijpen het wel. Mogelijk dat we op termijn dit weer 

opnieuw kunnen proberen. 

• De openstaande vacature is ingevuld door Liesbeth Nijmeijer. 

We hebben een overzicht gemaakt van de aantallen geleende speelgoed in 2019. 

 
 
 

           

       

Legend

a   

       GRal Bewegingsmateriaal 

       BLal Constructiemateriaal 

       GEal Fantasiemateriaal  

       ROal 

Ontwikkelingsmateria

al 

       ORsp Spellen 

       GEmb Muziekbladen  

       GEve Verkleedkleren 

       ROpu puzzels 

       WIta tastkast 

       PAmu Muziek 

       ZAal Basismateriaal  

       PAca CD 

       THbo Themabox 

          

          

          

          

          

          

          
 

jaar BLal GEal GEve GRal ORsp PAca PAmu ROal ROpu THbo WIta ZAal Eindtotaal 

2019 123 506 22 333 334 68 41 117 340 19 8 88 1999 

 

Doelen 2020 

Ook in 2020 zullen we niet stil gaan staan (ongeacht de aankomende verhuizing).  
We zijn van plan om de volgende zaken onder handen te nemen.  

• Opschonen van de kast voor de spelletjes. De bedoeling is dat de kast een stuk 

overzichtelijker moet worden zodat het meer uitnodigt tot lenen hiervan. 

• De attributen met betrekking tot muziek moeten meer onder de aandacht komen. Ze 

vallen nu niet op en zijn eigenlijk “verstopt” tussen andere thema’s. Door de  
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opschoning van de witte kast is er nu ruimte om het thema muziek een eigen plek te 

geven. 

• Opschonen, controleren van buitenspeelgoed. 

• De documentatie rondom speelgoed (inhoudsopgaves, spelregels, ect) overzichtelijk 

vastleggen op de computer van de speelotheek, zodat een ieder makkelijker alles 

kan terugvinden.  

• Periodiek inzichtelijk maken van geleend speelgoed, zodat op basis hiervan keuzes 

gemaakt kunnen worden voor nieuw materiaal. Tevens zal er een handleiding 

gemaakt worden. 

Naast bovenstaande grote doelen zullen we uiteraard de continuïteit bewaken en 
nieuw geschonken speelgoed in de uitleen nemen. 

Namens de Speelgoedcommissie:  
 
Betty Hoekstra, Greetje Kikkert, Ali Wijnja en Liesbeth Nijmeijer 

 

           

Public Relations 
 
Een overzicht van de PR-gerelateerde plannen en activiteiten in 2019: 

 

NL-Doet dag (vrijdag 15 maart 2019). Er zijn een aantal klussen aangemeld bij 

het Oranje Fonds en de begroting (€ 400,-) is door hen geaccepteerd. De Doe-groep 

is al druk bezig met de voorbereiding. Er hebben zich enkele SOT-medewerkers 

gemeld voor ’s morgens en/of ’s middags. Hulp van buiten onze organisatie komt 

van drie wethouders (’s morgens): Erik Giethoorn, Erwin Slomp en Gert Vos. De 

verwachting is dat zich voor de middag nog wel anderen zullen melden. Geu zal nog 

een Nieuwsbrief versturen met een oproep.  

 

Ouderenbeleid. Geu en Harry gaan hiervoor een sponsor-project opstarten.   

Het Hoogbegaafden-beleid ligt nu even stil. Misschien dat Sabrina hier eea kan 
uitzoeken.  
 

NL-Doet-dag, 15 maart 2019. Een zeer positieve dag waar we ook nog 2 nieuwe 

medewerksters aan hebben overgehouden. Een verslag hierover is op 15 maart jl al 

aan iedereen verzonden. Voor volgend jaar hebben we in principe de toezegging van 

Verentis ICT (schenker van 2 computers en onze toekomstige web-provider) dat zij 

ons dan komen helpen. 

 

Ouderenbeleid.  Sabrina heeft uitgezocht welk materiaal voor (demente) ouderen 

geschikt zou kunnen zijn. Harry heeft op de Zorgbeurs ook wat contacten gelegd, 

o.a. met de dementiecoach van de Westerkim. Als de informatieverstrekking tbv de 

website is afgerond gaat hij daarmee verder.  

 

Hoogbegaafdenbeleid. Sabrina heeft een overzicht samengesteld (Doel en 

betekenis) inclusief een opsomming van het passend materiaal. We hebben ook al  
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diverse spellen beschikbaar. Harry wil tzt in samenwerking met HIQ uit Meppel, die 

ons bij dit beleid willen/kunnen ondersteunen, een bijeenkomst organiseren, waar 

meer Speel-o-theken uit onze regio voor worden uitgenodigd. 

 

Jeugd-Theaterdag Tamboer.  Zondag 27 oktober 2019. De Tamboer heeft 

gevraagd of wij weer willen meedoen. Doen we. In september 2019 doet Geu een 

oproep voor vrijwilligers (2).  

 

Uitdagend Hoogeveen, 7 september 2019.  Dit is de start van het nieuwe 

theaterseizoen, waar de Speel-O-Theek zich ook mag presenteren. We krijgen een 

(gratis) kraam met ruimte om (buiten)speelgoed neer te zetten. Voor de bemensing 

(van 12 tot 17 uur) zijn minimaal 2 personen nodig. Ook zal er voor- en na afloop 

speelgoed (en folders) moeten worden gebracht resp. gehaald. De Speelgoed-

commissie zet dat klaar in de Speel-O-Theek.  

 

Uitdagend Hoogeveen, 7 september 2019. Jan en Herma Kok zijn op die zaterdag 

middag namens de Speel-O-Theek aanwezig geweest en hebben veel mensen 

gesproken die ons (nog) niet kenden. Een prima PR-actie. Dank aan alle 

betrokkenen. 

 
NSGK-collecte 2019. De datum voor de collectie voor het Gehandicapte Kind is 

bekend: Van 10 t/m 16 november. De verwachting is dat we met ca. 10 collectanten 

aan de slag gaan. 

 
Vlaggen. Om onze locatie nog beter onder de aandacht te brengen van passanten 

willen we nieuwe vlaggen laten maken. We gaan nog bekijken waar die precies 

kunnen staan (buis in de grond?) en op welke plek c.q. plekken. Harry komt hier op 

terug. 

 

Kimm Visser wil de bekendheid van de Speel-O-Theek binnen basisscholen 

vergroten door middel van een tekenwedstrijd met prijsjes ed. Ook wil ze graag een 

Kidsklub opstarten. Goede ideeën, die ze nog verder uitwerkt. De extra kosten 

hiervoor zullen niet bijzonder hoog zijn. 

 

Knuts-O-Theek. De eerste knutselmiddag op 9 november 2019 werd bezocht door 

een zestal kinderen. Er zijn lampionnen gemaakt en dat was een succes. Voor de 

komende Knutselmiddagen zijn al leuke ideeën binnengekomen. De eerstvolgende 

knutselmiddag is zaterdag 14 december as, van 14 tot 16 uur. 

 

Sinterklaas-actie. Er zijn uiteindelijk 6 schoentjes gezet. Wel een leuke actie, maar 

volgend jaar moeten we hier wat eerder mee beginnen. 

 
Meet & Greet 9 december 2019. Geu is naar deze meeting in het gemeentehuis 

geweest, waar we de gelegenheid kregen om met diverse gemeenteraadsleden te  
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praten over knelpunten binnen onze organisatie. Bij Tineke Bisschop (CDA) o.a. onze 

huisvestings-problematiek aangekaart. Ook het feit dat we al 10 jaar € 1556,- euro 

subsidie krijgen en ondanks ons verzoek ook voor 2020 geen cent erbij.  

 

Nieuwe website. Verentis heeft toegezegd dat onze nieuwe website medio 

december 2019 online is. Daarna kunnen we beginnen met het aanmaken van e-

mailadressen. Als alles naar wens verloopt kunnen we begin 2020 hier een pr-feestje 

voor organiseren.  

 

Jeugd-theaterdag Tamboer, 27 oktober 2019. Omdat er slechts 1 persoon zich 

had gemeld voor deze activiteit hebben we onze deelname moeten afblazen. De 

Tamboer was daar bepaald niet blij mee (en wij ook niet). De Speel-O-Theek is 

naast een Uitleen- ook een Activiteitencentrum. Dit mag niet weer gebeuren! 

 

NSGK-collecte 2019, 10 t/m 16 november. Met 11 collectanten hebben we in 

totaal € 788,21 opgehaald. Een mooi resultaat. De NSGK sponsort ons nu met 50% 

van deze opbrengst. Alle collectanten hebben een dankbericht gehad en zijn 

geïnformeerd over hun resultaat. 

 

Facebook. Regelmatig verschijnen berichten over allerlei onderwerpen.  

Wordt goed ontvangen. 

Geu Sturing 

  

Support / ICT/Website 
 

Vorig jaar hebben we kunnen melden dat met behulp van het  

Hoogveense ICT-bedrijf Verentis ons computersysteem  

(twee pc’s) is vervangen, waardoor de stabiliteit van ons systeem flink is verbeterd.  

 

In ruil voor deze gratis hulp c.q. sponsoring wilde Verentis graag de hosting van 

onze website overnemen tegen dezelfde jaarkosten als onze vorige providor In ruil 

daarvoor heeft Verentis een compleet nieuwe website ontwikkeld, die voor ons veel 

eenvoudiger is om te beheren en aan te passen. Ook het e-mailverkeer van de 

voorzitter, secretaris en penningmeester loopt nu allemaal via 

speelotheekhoogeveen.nl. Een prima ontwikkeling, die in 2020 nog verder zal 

worden aangescherpt. 

 

Geu Sturing  

 

6. FINANCIËN 

 
Het jaar 2019 was een rustig jaar na een jaar van diverse activiteiten i.v.m. het 40  

jarige bestaan van de Speel-O-Theek.  
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 Op 31 december  2019 heeft de Speel-O-Theek : 

 

 165 Abonnees  

             15 instellingsabonnees  

                           14 kwartaal abonnees afgesloten  

                         32 Knipkaarten zijn er verkocht  

  

 In vergelijking met het 2018 is het aantal abonnees iets toegenomen . 
 

     

Financiëel overzicht 2019 Speel-O-Theek Hoogeveen 
  inkomsten   uitgaven  
Liquide middelen   €          2.268,64  Huur   €            3.500,00  

Abonnementen  €          4.890,00  verzekering   €                178,45  

Kwartaal abon.   €              133,00  Kantoorbenodigh.  €                649,97  

Knipkaarten    €              112,00  Bankkosten   €                157,31  

Verkoop speelgoed  €              110,05  Matr.beheer  €                174,55  

Divers inkomsten   €              207,30  Aanschaf nieuw .mat  €            1.080,89  

subsidie gemeente   €          1.556,60  Kosten vrijwilligers  €                304,95  

Sponsering   €              985,73  Ver. Speel-o-theek  €                  50,00  

NL doet dag  €              400,00  Onderh. Web site  €                230,87  

    Promotie /Advert.  €                  84,70  

    Diverse /onvoorzien   €                        -    

    Nl Doet dag  €                399,96  

    Activiteiten o.a. zwerfboeken  €                  22,58  

    Liquide middelen   €            3.829,09  

 Totaal  €        10.663,32   Totaal  €          10.663,32  
 

 
 
 
 

6. KOERS 2020 
 

De Speel-O-Theek  blijft nastreven om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden door spelen en knutselen van: 

  

.         Jong, oud gezond en of niet gezond 

.         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: 
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·         Het aanbieden van verantwoord 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. 

·         Blijven zoeken naar een bredere uitleg van een Speel-O-Theek 

·         Ook meer voor ouderen en dementerende medeburgers te gaan  

  inzetten. 

·         Het zoeken naar meer abonnees en naamsbekendheid. 

.        de Knuts-O-Theek tot een succes te maken 

 

Taakstellingen 2020 
 

·        Benaderen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen. 

·        Verhoging van het aantal betalende abonnees (individuele- en  

         instellingen) tot minimaal 200. 

·        Verhoging aantal uitleningen tot minimaal 2500 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). Niet alleen  

 financiële maar ook 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 2020-2025 (met inspraak van alle 

medewerkers) voor beleid en missie op lange en korte termijn. 

·        Het verder uitbouwen van Facebook-activiteiten. 

·        De website optimaliseren en uit te breiden. 

 

 

Maar ook hierin zitten een aantal bedreigingen als we niet genoeg medewerkers 

hebben die het uitlenen van het speelgoed voor hun rekening nemen. Dan zullen 

bestuurders meer inzet in de dagelijkse beslommeringen moeten steken en kunnen 

andere taken blijven liggen. 
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7. BEGROTING 2020    

     

Op financieel gebied zijn in het jaar 2019 geen bijzonderheden binnen de Speel-O-

Theek. Van belang dat de abonnees geïnteresseerd blijven en dat o.a. via mond op 

mond reclame nieuwe abonnees zich aanmelden bij de Speel-O-Theek.  

 

 

 
 

          Jacob Busscher 

  
   

Budget 2020 Speel-o-theek Hoogeveen 

binnenkomsten Uitgaven

Lidmaatschap 4.000,00€          Huur 3.500,00€           

Kwartaal abon. 200,00€              Verzekering 180,00€              

Knipkaarten  105,00€              Kantoorbenodigh. Uitleen 170,00€              

Verkoop speelgoed 50,00€                kantoorbenodigh. Abonnem. 170,00€              

Divers inkomsten 250,00€              Bankkosten 140,00€              

subsidies gemeente 1.556,00€          Matr.beheer uitleen 200,00€              

Sponsering 1.000,00€          Matr.beheer reparaties  200,00€              

Aanschaf nieuw .mat 1.050,00€           

Kosten vrijwilligers 200,00€              

Adminstratiekosten algemeen 250,00€              

Overige activiteiten 250,00€              

Ver. Speel-o-theek 50,00€                

Onderh. Web site / hardware 400,00€              

Promotie /Advert. 300,00€              

Diverse /onvoorzien 101,00€              

Totaal 7.161,00€          7.161,00€           
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