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Inleiding
De Speelgoedbank is een stichting. De stichting heeft als doel om speelgoed te geven aan kinderen (van 0
tot ca. 15 jaar) waarvan de ouders geen geld hebben om speelgoed te kopen. De Speelgoedbank is er niet
alleen voor kinderen in Almelo, maar voor kinderen in heel Twente. De speelgoedbank is uniek in Twente.
Het Sportdepot is een onderdeel van de Speelgoedbank. Het Sportdepot is er voor kinderen waarvan de
ouders geen geld hebben om sportkleding te kopen, sportkleding voor de sport en voor de gymles. Ook
het Sportdepot is toegankelijk voor kinderen uit Twente.
In dit beleidsplan wordt aangegeven wat de doelen en ambities zijn van de Speelgoedbank voor de
komende 3 jaar. Tevens wordt ingegaan op de huidige situatie, de financiën, het bestuur en aantal
vrijwilligers.

Lieneke Bolhuis
Voorzitter Speelgoedbank
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1. Missie/visie
Op 8 oktober 2015 is de Speelgoedbank (destijds onder de naam `speelgoedkast) opgericht met als doel
speelgoed te geven aan kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om Speelgoed te kopen. Ieder kind
moet kunnen spelen, ook kinderen die leven in armoede, ieder kind heeft recht zich te ontwikkelen, ook
kinderen die leven in armoede.
Ook is het zo dat speelgoed prima een tweede leven kan hebben, speelgoed kan hergebruikt worden.
Hergebruik heeft niet alleen voordelen voor het milieu maar ook een positief effect op de huidige
consumptie maatschappij. Hergebruik van materialen kan prima.
Op 1 oktober 2019 is de Speelgoedbank overgenomen door het huidige bestuur. Vanaf dat moment is de
Speelgoedbank een nieuwe weg in geslagen. Het bleek dat krijgen van financiën en speelgoed voor het
toenmalige bestuur erg lastig was en dat kinderen en ouders de weg niet weten te vinden.
Wij zijn als Speelgoedbank meer gaan werken aan positieve publiciteit, opzetten van activiteiten en
uitbreiden van een Speelotheek en een Sport&Spel uitleen en sinds 1 november 2019 met een Sportdepot.
Ons doel ten aanzien van de Speelgoedbank is dat uiteindelijk alle kinderen in Twente, liefst landelijk,
kunnen spelen en ontwikkelen, ongeacht hun afkomst, ongeacht hun religie en ongeacht of ze in armoede
leven of niet.
Het doel met betrekking tot het Sportdepot is dat alle kinderen in Twente de mogelijkheid hebben om te
kunnen sporten, sporten via een sportvereniging of gymles op school.

1.2 Doelstelling
Wij realiseren onze missie door kinderen te voorzien van speelgoed en sportkleding. Alle kinderen in Twente
de mogelijkheid te bieden om te spelen, te sporten en te ontwikkelen. Kinderen de kans te geven om erbij
te horen, net als de klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. Uitsluiting en niet mee kunnen doen is nooit
leuk, zeker niet voor kinderen.

1.3 Strategie
Vanuit de Speelgoedbank en het Sportdepot geven wij speelgoed weg. Wij hebben een locatie aan de
Schuttenstraat 7 in Almelo. Deze locatie is momenteel 6 dagdelen per week open. Tevens hebben wij op
14 oktober 2019 in MFA Eninver een tweede locatie die op de woensdag is geopend.
Ouders en kinderen kunnen bij ons komen en speelgoed / sportattributen gratis ophalen. De eerste keer
dat iemand komt registreren wij deze persoon en gaan wij een gesprek aan om te kijken of de persoon
ook onder de doelgroep valt. Wij kijken niet naar het inkomen maar naar het besteedbaar inkomen, dus
wat houdt iemand over in de maand over na betaling van de vaste lasten (en aflossing schulden). Deze
controle doen wij aan de hand van een gesprek en vertrouwen. In de praktijk blijkt ook dat wij hiermee
laagdrempelig zijn en dat fraude minimaal is.
Door mensen te registreren hebben wij zicht op de menen die komen, de aantallen en de frequentie dat
iemand komt. Iemand mag ca 5 keer per jaar komen, evenredig verdeelt over een kalenderjaar.
Rondom verjaardagen en Sinterklaas zorgen wij dat de kinderen iets extra’s krijgen. Tevens mag elk kind
bij elk bezoek een boek meenemen en een extra stuk speelgoed met betrekking tot ‘het spel van de maand’.
Dit is bijvoorbeeld memorie of domino.
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Naast het weggeven van speelgoed en sportattributen organiseren wij enkele keren per jaar een activiteit.
Deze activiteit is voor alle kinderen toegankelijk, ongeacht inkomen en achtergrond. Wij doen dit om te
voorkomen dat wij bijvoorbeeld een Kampioenschap 4 op een rij organiseren voor arme kinderen. Dit werkt
stigmatiserend. Wij vragen voor de activiteiten een kleine bijdrage voor deelname met uitzondering van de
kinderen die onder de doelgroep vallen, deze kunnen gratis deelnemen.
Wij hebben geen digitaal speelgoed, kinderen kijken al genoeg naar schermpjes. Wij stimuleren spelen met
echt speelgoed, fantasie gebruiken en samen spelen. Ontwikkeling van een kind is essentieel bij het
opgroeien.
Ten aanzien van het Sportdepot zijn wij aanvullend op bestaande regelingen als het Sport en cultuurfonds
die de contributie vergoeden en slechts een klein deel van de kleding indien kinderen lid zijn van een
sportvereniging. Het Sportdepot voorziet in de aanvullende behoefte. Het Sportdepot werkt op een
vergelijkbare manier als de speelgoedbank.
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2. Huidige situatie en ambities
De Speelgoedbank is na een periode van opbouwen in 2019 aangekomen in een redelijk stabiele situatie
en kan in 2020 investeren in voortzetten, doorgroeien en uitbreiden.
Het jaar 2019 was voor het Sportdepot een start, een overweldigende start met een grote vraag en een
grote belangstelling.
In 2019 hebben wij ons als doel gesteld dat wij de Speelgoedbank nieuw leven in wilde blazen, meer
bekendheid wilde geven, meer kinderen wilde bereiken, we breder willen kijken dan alleen Almelo.
Het jaar 2019 stond in het teken van de Speelgoedbank en voorzichtig opzetten van de Speelotheek en
Sport en Spel uitleen. Het Sportdepot is later in 2019 bedacht en vormgegeven om aan een vraag te
kunnen voldoen.

2.1 Aantallen
2.1.1 Aantal kinderen
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel nieuwe kinderen gebruik maken van de Speelgoedbank en
het Sportdepot.
Nieuwe kinderen
Speelgoedbank
Sportdepot

2015
32
0

2016
84
0

2017
84
0

2018
85
0

2019
118
39

Totaal
403
39

Aantal nieuwe kinderen
140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017

Speelgoedbank
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2.1.2 Aantal bezoeken
Onderstaande tabel geeft het aantal bezoeken aan van gezinnen aan de Speelgoedbank, het Sportdepot,
de Speelotheek en de Sport&Spel uitleen. Tevens hebben wij onze ambities voor 2020 e.v. opgenomen.
Aantal bezoeken
Speelgoedbank
Sportdepot
Speelotheek
Sport en Spel uitleen

2018
99
0
0
0

2019
164
22
12
16

2020
200
75
30
40

2021
225
125
50
75

2022
250
150
75
100

Aantal bezoeken
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2.1.3 Gemeenten
Gezinnen uit de volgende gemeenten maken gebruik van de Speelgoedbank:
1. Almelo
2. Aadorp
3. Vriezenveen
4. Wierden
5. Enschede
6. Oldenzaal
7. Haaksbergen
8. Geesteren
9. Den Ham
10. Vroomshoop
11. Langeveen
12. Albergen
13. Vasse
14. Tubbergen
15. Weerselo
16. Ootmarsum
17. Borne
18. Harbrinkhoek
19. Maria Parochie
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In 2020 willen wij nog meer Twente breed gaan werken en meer kinderen in andere gemeenten bereiken.
Het overgrote deel zijn kinderen uit Almelo (166 gezinnen). Een totaal van 32 gezinnen komt uit de overige
gemeenten.

2.2 Vrijwilligers
Bij aanvang in oktober 2019 hadden we 3 vrijwilligers (bestuur). In korte tijd is dat gegroeid naar 5
vrijwilligers. Inmiddels hebben we 17 vrijwilligers en 3 stagiaires. Hiermee kunnen we ook 6 dagdelen per
week open zijn en actief deelnemen aan bijeenkomsten, activiteiten etc.
De vrijwilligers variëren qua leeftijd van 23 tot 72 jaar. De stagiaires variëren van de leeftijd van 16 tot 19
jaar. Wij hebben vrijwilligers met en zonder een beperking, werkende vrijwilligers en vrijwilligers met een
uitkering, mannen en vrouwen. Een diverse groep, een groep waar iedereen welkom is en zich welkom voelt
ongeacht de achtergrond of levensovertuiging.

2.3 Financiën
De financiën blijven een zorg maar zit een duidelijke groei in qua fondsen en donaties. Ook zoeken we naar
creatieve oplossingen als verkoop van ‘overtollig’ speelgoed op rommelmarkten. Hierbij moet gedacht
worden aan speelgoed dat wel goed is maar te versleten om nog gratis weg te geven. Wij streven naar een
goede kwaliteit van speelgoed.

2.4. Speelgoed
We hebben voldoende aanvoer van nieuw en gebruikt speelgoed vanuit heel
Twente. Denk hierbij aan onder andere bedrijven en scholen in Almelo, Wierden,
Dedemsvaart, Slagharen en Borculo. Ook krijgen wij veel particuliere inbreng
van speelgoed.

2.5 Activiteiten van de organisatie
In 2019 hebben wij diverse activiteiten ondernomen. Een aantal hiervan gaan wij in 2020 herhalen. Ook
zullen wij in 2020 met nieuwe activiteiten en ideeën komen.
In onderstaande tabel staan de activiteiten van 2019 en wat wij in 2020 e.v. gaan doen.
Algemeen
Bekendheid Speelgoedbank
(Social) media

Voorlichting

Speelgoed inzamelingen
BELEIDSPLAN

2019
Onder andere lid geworden van
het Armoedepact in Almelo.
We hebben geïnvesteerd in
Social Media bekendheid. Dit
was een succes. Ook proberen
wij positief in het nieuws te
komen in de lokale media. Ook
dit is diverse keren geslaagd.
Diverse malen hebben wij
professionals
en
scholen
voorlichting gegeven over de
Speelgoedbank.
Er is veel animo om speelgoed in
te zamelen, acties op te zetten
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2020 e.v.
Lidmaatschap voortzetten

Voortzetten in 2020 e.v.

Voortzetten in 2020 e.v.

We blijven dit handhaven en
loopt goed.
DECEMBER 2019

Algemeen

Inzameling Koningsdag / Almelo
Promotie

Donaties

Fondsen

Donateurs werven

Samenwerking Inloop aan de Aa

Samenwerking Avedan / opening
Eninver

Slingerbeurs
Deelname NL Doet

Rommelmarkten

Donaties aan organisaties
BELEIDSPLAN

2019
door bedrijven en scholen. Ook
particulieren brengen regelmatig
speelgoed.
In samenwerking met Almelo
Promotie mag de Speelgoedbank
aan het eind van de rommelmarkt
altijd uitzoeken wat bruikbaar is
voor de Speelgoedbank en dit
meenemen. Daarna komt Twente
Milieu om het restant op te halen.
Diverse donaties van bedrijven
(in euro’s) hebben we ontvangen
en
deelname
collecte
bij
Huttenland.
We hebben een fonds toegekend
gekregen voor het organiseren
van
het
Almeloos
kampioenschap 4 op een rij.
Minimale actie op ondernomen.
Veel donateurs zijn bij ons
gekomen. Wij hebben minimaal
actief geworven.

De Speelgoedbank is gehuisvest.
In hetzelfde pand als Inloop aan
de Aa (inloop voor mensen met
en
zonder
beperking
en
dagbesteding).
Als
er
bijvoorbeeld
speelgoed
gerepareerd
moet
worden
maken wij gebruik van de
mensen die bij de Inloop zijn.
We hebben een tweede vestiging
in MFA Eninver.

We hebben deelgenomen aan de
Slingerbeurs in Almelo.
We hebben deelgenomen aan NL
Doet. We hadden veel animo en
heeft
ons
bekendheid
opgeleverd.
We hebben op een vijftal
rommelmarkten
gestaan
in
Almelo.
Op verzoek voorzien wij ook
organisaties van speelgoed.
2020 - 2023
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2020 e.v.

Voortzetten in 2020 e.v.

We willen proberen dit meer uit
te breiden.

We
gaan
benaderen.

meer

fondsen

Wij gaan ons meer richten op ook
particuliere
donateurs
die
bijvoorbeeld maandelijks een
bedrag
doneren
aan
de
Speelgoedbank.
Voortzetten in 2020 e.v. en
kijken
naar
eventuele
mogelijkheden tot uitbreiding
van de samenwerking.

Wij
gaan
proberen
de
openingstijden uit te breiden en
meer bezoekers te krijgen voor
deze vestiging. We hebben geen
ambities om in Almelo een derde
vestiging te openen. Wel gaan
we mogelijkheden voor buiten
Almelo onderzoeken.
Voortzetten in 2020 e.v.
Voortzetten in 2020 e.v.

Wij gaan dit uitbreiden naar meer
buiten Almelo.
Voortzetten in 2020 e.v.
DECEMBER 2019

Algemeen

Waardebonnen en kaarten

Kerstmarkt MFA Eninver

Middag voor
donateurs

Sponsoren

en

Activiteiten
Step Race

Sinterklaas en schoen zetten

Almeloos kampioenschap 4 op
een rij

BELEIDSPLAN

2019
Denk
hierbij
aan
het
Sinterklaasfeest
van
Vluchtelingenwerk Enschede, de
bingo van Inloop aan de Aa etc.
Bij verjaardagen krijgen kinderen
een kaart en waardebon van de
Speelgoedbank om een keer wat
extra uit te mogen zoeken. Ook
regelen we dat er waardebonnen
komen in kerstpakketten die
specifiek uitgedeeld worden aan
gezinnen in de doelgroep (Nome
Nescio,
Kinderkerstfeest
en
Stichting de Eethoek)
Deelname aan de kerstmarkt bij
MFA
Eninver.
Bekendheid
generen.
Alle sponsoren krijgen jaarlijks
een middag om te komen kijken
bij de Speelgoedbank zodat ook
zichtbaar
wordt
waaraan
gedoneerd
wordt.
Binding
sponsoren en donateurs.

2020 e.v.

2019
Een groot succes! Ruim 30
enthousiaste kinderen en ouders.
De StepRace was er niet alleen
voor
mensen
van
de
speelgoedbank, de Steprace was
voor alle kinderen in Almelo. Wij
willen laten zien dat er geen
onderscheid mag zijn en
iedereen welkom is.
Op 4 december is Sinterklaas
geweest. Een groot succes met
21 kinderen.

2020 e.v.
We gaan dit jaarlijks herhalen en
breder
uitzetten.
Ook
toegankelijk
voor
kinderen
buiten de doelgroep. Kinderen in
Twente, ongeacht afkomst en
achtergrond.

Met behulp van een fonds
hebben
we
dit
kunnen
organiseren en was een succes.
Ruim 20 kinderen hebben
deelgenomen.
Dit
kampioenschap stond open voor
alle kinderen, niet alleen
kinderen in armoede. Wij willen
laten zien dat er geen
onderscheid mag zijn en
iedereen welkom is.

2020 - 2023
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Voortzetten in 2020 e.v.

Voortzetten in 2020 e.v.

Voortzetten in 2020 e.v.

Voorzetten en jaarlijks herhalen.
Deze actie bepreken we wel tot
deelnemers
van
de
Speelgoedbank.
Ambitie om dit jaarlijks te
herhalen en te groeien met het
aantal deelnemers. Deelnemers
zijn
kinderen
in
Twente,
ongeacht
afkomst
en
achtergrond.

DECEMBER 2019

Activiteiten
Wedstrijd Heracles - Emmen

2019
We hebben van Heracles Almelo
10 kaarten gekregen om met de
kinderen naar een wedstrijd te
gaan. Een groot succes.
Elke maand hebben we een
thema, een spel van de maand.
Dit werkt erg goed.
Elk kwartaal gaan we een Sport
centraal zetten samen met de
sportverenigingen.

2020 e.v.
Dit gaan we doorzetten in 2020
e.v.

Overige onderdelen
Speelotheek

2019
Hier
hebben
we
weinig
ruchtbaarheid aan gegeven
omdat de prioriteit bij de
Speelgoedbank lag.

Sport&Spel

In 2019 hebben we dit gebruikt
als
opstart
en
kleine
neveninkomsten.

Sportdepot

Opening was in november 2019
en een groot succes.

2020 e.v.
Meer ruchtbaarheid geven en
een toename van het aantal
leden. Tevens meer investeren in
het
aanbieden
van
de
mogelijkheid
van
een
speelhoekje bij bijvoorbeeld
huisartsen.
We willen ons assortiment
uitbreiden en meer publiciteit
trekken zodat de verhuur gaat
toenemen.
Voor 2020 willen we het aantal
klanten uitbreiden.

Spel van de maand

Sport van het kwartaal
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Dit gaan we doorzetten in 2020
e.v.
Dit gaan we doorzetten in 2020
e.v.
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3. Toekomst
In paragraaf 2.5 hebben wij aangegeven wat wij willen doen in 2020 en verder. Primair is dat de uitbreiding
van de Speelgoedbank naar breder in Twente. Ideaal zou zijn als wij in meerdere gemeenten een vestiging
kunnen hebben. Momenteel is dat, bij gebrek aan mensen en financiën, niet haalbaar. Echter periodiek een
dag naar een gemeente toe gaan als Speelgoedbank en Sportdepot is zeker een optie. Dit is iets dat wij in
2020 verder gaan onderzoeken.
Tevens gaan wij meer investeren en bekendheid genereren voor de Speelotheek en de Sport&Spel uitleen.
Op deze wijze kunnen wij ons (deels) zelf financieren en zijn we minder afhankelijk van donaties. Bekendheid
generen met behulp van media, social media en er zijn.
Tevens gaan wij meer inzetten op inkomsten generen. Bijvoorbeeld met behulp van activiteiten die voor
iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Bingoavond, de StepRace die we breder uit gaan
zetten.
Helaas heeft ook de Speelgoedbank last van bezuinigingen en krijgen wij eenmalig een subsidie van de
gemeente Almelo. Financiering borgen is essentieel en een risico voor het voortbestaan van de
Speelgoedbank.
Echter gezien de vraag, de toenemende bekendheid en de mogelijkheden die onderzocht worden om ons
zelf te financieren (Speelotheek en Sport&Spel uitleen) zien wij absoluut toekomst in de Speelgoedbank en
het Sportdepot. Dit heeft zich de afgelopen jaren ook bewezen.

5 jarig bestaan
Tot slot, de Speelgoedbank bestaat in 2020 inmiddels 5 jaar. Een moment om bij stil te staan. Een moment
waarvan je normaal zegt ‘om te vieren’. Wij zijn er trots op, maar mooier zou natuurlijk zijn dat ons bestaan
overbodig is. Desondanks gaan wij in 2020 extra aandacht vragen voor de Speelgoedbank, kinderen in
armoede en preventie. Een jubileum gericht op de speelgoedbank maar zeker gericht op de noodzaak en
armoede onder kinderen.
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4. Organisatie
De Speelgoedbank is een stichting en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
64296202.
Speelgoedbank, Sportdepot en Speelotheek

Bezoekadres
Schuttenstraat 7
7607 JA Almelo
06-87232156
info@speelgoedbank-almelo.nl

Postadres
Vechtstraat 10
7607 LL Almelo
Sport&Spel uitleen
06-87232156
info@speelgoedbank-almelo.nl

Postadres
Vechtstraat 10
7607 LL Almelo

4.1 Bestuur
Het bestuur bestaat uit twee mensen die onbezoldigd de werkzaamheden voor de Speelgoedbank,
Sportdepot, Speelotheek en Sport&Spel uitleen verrichten.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

mevrouw L. Bolhuis
mevrouw A. de Jong
mevrouw M. Brinkman-Horsman
mevrouw A. Vollenbroek
de heer R. Prins

4.2 Vrijwilligers
De Stichting draait volledig op vrijwilligers en stagiaires. Momenteel zijn er 17 vrijwilligers en 3 stagiaires.
Gemiddeld zijn de vrijwilligers 8 uur per week bezig met de Speelgoedbank.
Het bestuur is onbezoldigd en zijn tevens vrijwilligers en bemensen ook de Speelgoedbank. Wij werken
niet met een bestuur op afstand. De gemiddelde tijdsinvestering van de bestuursleden bedraagt eveneens
8 uur per week met uitzondering van de voorzitter. Deze besteed gemiddeld 20 uur per week aan de
Speelgoedbank en de overige onderdelen. De reden hiervoor is dat ze ook de algehele coördinatie doet,
aanvragen van fondsen, contacten onderhouden etc.
De secretaris is tevens verantwoordelijk voor social media. Het algemene bestuurslid Vollenbroek is
medeverantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en het algemeen bestuurslid Prins is mede
verantwoordelijk voor de Sport&Spel uitleen.
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5. Financiën
Om de Speelgoedbank draaiend te houden is jaarlijks een budget van € 4.900 noodzakelijk. Om ook
activiteiten te doen stijgt het budget met € 1.500. Echter deze activiteiten worden alleen gedaan indien
wij deze gefinancierd krijgen via een fonds of donatie (kostendekkend).
Begroting 2020

Uitgaven

Huur pand Speelgoedbank

2.400

Huur pand Speelotheek

2.100

Inkomsten

50

Kantine kosten
Bankkosten

150

Kantoor kosten

200
1.500

Kosten activiteiten
Opbrengst uit verhuur spellen

1.000

Opbrengst verkoop speelgoed

300
2.500

Giften en donaties

500

Opbrengst markt/evenementen

1.500

Subsidie / Fondsen

600

Lidmaatschap Speelotheek
Totaal

6.400

6.400

In het jaar 2019 hebben wij een bedrag van € 500 over gehouden en kunnen wij toevoegen aan de reserve
voor onvoorziene uitgaven.
De begroting is sluitend en niet ruim. Echter jaarlijks worden wij positief verrast met een extra donatie o.i.d.
Gezien de onzekerheid hiervan hebben wij deze niet opgenomen in de begroting.
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