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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken.
De armoede in Nederland is groot. Zo’n 330.000 kinderen (bron: SCP) leven in gezinnen op of onder
de armoedegrens. In de gemeente Haarlem zijn dit ongeveer 2100 kinderen. Binnen deze gezinnen is
het budget hard nodig voor huisvesting, eten en kleding. Hierdoor is het aanschaffen van speelgoed
(tijdelijk) niet mogelijk. Ook verjaardagsfeestjes met vriendjes en vriendinnetjes moeten deze
kinderen missen omdat hier geen budget voor is. Hier doet de Stichting Speelgoedbank Haarlem en
omstreken iets aan.
Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken is een stichting met als doel het doorgeven van goed
herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit deze minimagezinnen. Hierdoor krijgt speelgoed door
Speelgoedbank Haarlem een tweede leven en beland niet in de vuilnisbak of onder een dikke stoflaag
op zolder. De mooie herinneringen van de verjaardags- of kerstcadeaus worden via de
Speelgoedbank Haarlem doorgegeven. Met compleet en schoon “uitgespeeld” speelgoed kan prima
worden doorgespeeld! Hiermee draagt de Speelgoedbank Haarlem ook bij aan hergebruik en het
verminderen van afval. Door speelgoed in te zamelen en uit te geven in onze kleurrijke en gezellige
speelgoedwinkel, krijgen alle kinderen in Haarlem en Omstreken de kans om onbezorgd te kunnen
spelen. Om lekker kind te kunnen zijn!
Door middel van donaties, sponsoring en subsidies maken wij dit mogelijk. Hiermee speelt Stichting
Speelgoedbank Haarlem en Omstreken (hierna beschreven als Speelgoedbank Haarlem) in op de
maatschappelijke- en economische situatie waarin gezinnen noodgedwongen rond de armoedegrens
moeten leven.
Het moeten leven op of onder de armoede grens heeft een enorme impact op de kinderen van het
gezin. Zaken die normaal gesproken vanzelfsprekend zijn en goed zijn voor de ontwikkeling en het
plezier van kinderen zijn dat dan niet. Het gebrek aan budget om kleding en speelgoed aan te
schaffen, plaatst kinderen in een achtergestelde positie.
Speelgoedbank Haarlem staat voor laagdrempeligheid en toegankelijkheid en is niet stigmatiserend.
Het bijzondere aan ons concept is dat de Speelgoedbank een winkel is waar iedereen (tweedehands)
speelgoed kan kopen. Dit zorgt voor een unieke mix van klanten, omdat in de benadering van
Speelgoedbank Haarlem alle kinderen gelijk zijn.
Dat er behoefte is aan ons concept blijkt uit het succes. Wij hadden nooit verwacht dat de
Speelgoedbank Haarlem zo goed zou aanslaan. Bij de start in 2013 was het streven om dat jaar 100
kinderen te bereiken. Eind 2013 hadden wij een ledenaantal van 190 kinderen geregistreerd.
Inmiddels zijn er anno 2018 ruim 600 kinderen lid van de Speelgoedbank.
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Organisatie
Adresgegevens:
Stichting Speelgoedbank Haarlem
Gedempte Herensingel 4
2032NS Haarlem
+31 (0)23 53 33 483
www.speelgoedbankhaarlem.nl
info@speelgoedbankhaarlem.nl
Kvk nummer: 57665877
ANBI status: ja
Contactgegevens Directrice:
Maaike Disveld
maaike@speelgoedbankhaarlem.nl
Bestuursleden:
Jon de Leeuw – Voorzitter
Jean-Paul van der Woude – Penningmeester
Nicky Kroon – Secretaris
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1. Bestuur
Het onbezoldigd bestuur wordt gevormd uit 3 bestuursleden welke boven genoemd zijn. De taken
zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter
Jon de Leeuw is naast de directrice, Maaike Disveld, het gezicht van de organisatie, voor de stichting
en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:
•
•
•
•

Leidt vergaderingen
Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden
worden uitgevoerd
Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
Controleert de penningmeester en heeft inzage in de rekeningen

Penningmeester
Jean Paul van der Woude voert de controle op geld van de organisatie en heeft de volgende taken:
•
•
•
•

Controleert elk kwartaal de kas en de bankrekening
Heeft inzicht in de betalingen
Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
Maakt het jaarverslag in samenwerking met de accountant en bewaakt de plannen van het
bestuur aan de hand van de begroting.

Secretaris
Nicky Kroon is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende
taken bij:
•
•
•

Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
Maakt notulen van vergaderingen

Bij het maken van beslissingen is het gehele bestuur en de directrice betrokken, hier geldt een
meeste stemmen gelden principe. Op het moment dat er geen voltallig bestuur aanwezig is zal het
missende lid 3 werkdagen krijgen om schriftelijk toestemming of bezwaar te maken.
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2. Werknemers
Directrice Maaike Disveld runt de winkel en is het eerste gezicht van de Speelgoedbank Haarlem. Zij
ontvangt hiervoor een salaris. Hieronder staan haar taken omschreven:
•
•
•
•

Is verantwoordelijk voor de financiele, personele, algemene administratie en de
ledenadministratie
Verzorgt de communicatie met leden, partners, doorverwijzers en social media
Begeleidt het vrijwilligersteam en heeft de dagelijkse leiding over de winkel
Begeleidt stagiaires en voert overleg met stagebeleiders

Naast de directrice zijn er op dit moment 16 vrijwilligers actief. In de omschrijving van de huidige
situatie leest u welke verantwoordelijkheden zij hebben.

3. Huidige situatie
In 2017 heeft Stichting de Speelgoedbank een wisseling van de directie doorgemaakt. Tevens is begin
2018 het bestuur vervangen. Met deze wisseling heeft er een aanscherping van het beleid
plaatsgevonden en is de ledenadministratie opgeschoond en de controle hierop verbeterd.
Leden die langer dan een jaar niet in de winkel zijn geweest of leden die geen Haarlempas of
doorverwijzing kunnen overleggen, worden als 'niet-actief lid' aangemerkt. Op deze manier willen wij
relevant en beschikbaar blijven voor kinderen die de Speelgoedbank het hardst nodig hebben. Elke
bezoeker van de winkel is welkom om bij ons te kopen, er is geen Haarlempas of doorverwijzing
nodig om een aankoop in de winkel te doen.
Door de maatschappelijke relevantie van de winkel te benadrukken, wil de Speelgoedbank Haarlem
een belangrijke bijdrage leveren binnen diverse (maatschappelijke)gebieden; circulaire economie,
vermindering van afval, ouders ondersteunen in het leren van budgetteren aan kinderen en de
waarde van geld en spullen aanleren. En niet onbelangrijk, het gevoel geven dat iedereen gelijk is en
kinderen zelf een keuze laten maken voor speelgoed in een échte speelgoedwinkel.
Er is een goede samenwerking tussen de directrice en het bestuur, de communicatie is open en
transparant. Er vinden regelmatig vergaderingen en overleggen plaats. Ook wordt er gezamenlijk
gewerkt aan de visie en strategie om de doelstellingen voor de komende jaren te behalen.
Op dit moment zijn er 16 vrijwilligers werkzaam bij de Speelgoedbank Haarlem. Zij voeren o.a. de
volgende taken uit:
•
•
•
•
•
•
•

aannemen van speelgoed
schoonmaken van speelgoed
inpakken van speelgoed
helpen van klanten en leden in de winkel,
inrichten van de winkel,
opslag bijhouden
de voorraad inpakken en schoonmaken
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De inzet van vrijwilligers is enorm waardevol voor de Speelgoedbank. Zij zorgen ervoor dat
initiatieven als de Speelgoedbank Haarlem kunnen bestaan. De andere kant is dat de Speelgoedbank
Haarlem ook enorm waardevol kan zijn voor vrijwilligers of voor mensen die willen herintreden op de
arbeidsmarkt. Dit is mogelijk omdat de Speelgoedbank fungeert als een ‘normale’ winkel.
De Speelgoedbank Haarlem wil dit verder ontwikkelen en vormgeven. We bieden (maatschappelijke)
stageplekken aan scholieren en aan jongeren die nu tussen het spreekwoordelijke wal en schip
vallen, denk aan moeilijk lerenden. Momenteel worden er gesprekken gevoerd om
werkervaringsplaatsen en re-integratie projecten te creëren.

4. Missie, visie, strategie en doelstelling
Missie
De Speelgoedbank wil het voor ieder kind mogelijk maken om met goed speelgoed te spelen. Wij
zamelen goed en bruikbaar speelgoed in, voor binnen en buiten, boeken, (computer)spelletjes, dvd’s
en verkleedkleding om door te geven aan kinderen uit Haarlem en omgeving.

Visie
De Speelgoedbank Haarlem is een speelgoedwinkel waar goed en bruikbaar speelgoed wordt
doorgegeven. Hiermee willen wij een bijdrage leveren binnen de circulaire economie. Door
speelgoed in te zamelen en in de winkel te verkopen, zorgen wij dat dit speelgoed niet in de
prullenbak beland.
Kinderen die bij ons lid zijn, krijgen een maandelijks te besteden bedrag bijgeschreven op de
Speelgoedbankpas. Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden besteed. De waarde kan een half jaar
worden opgespaard, waardoor kinderen kunnen leren sparen, maar ook krijgen ze de mogelijkheid
om het saldo als zakgeld te besteden op wekelijkse of maandelijkse termijn. Hiermee krijgen ouders
handvatten om hun kinderen te leren budgetteren. Doordat de Speelgoedbank een echte winkel is,
krijgen de kinderen die lid zijn het gevoel dat zij ertoe doen omdat zij geen afdankertjes krijgen, maar
zelf iets kunnen uitkiezen in een echte speelgoedwinkel.
Doordat wij ook speelgoed verkopen aan betalende klanten, is de stichting niet alleen afhankelijk van
giften van donateurs. Met de winkel kunnen wij inkomsten genereren die een deel van de vaste
lasten dekken, we zijn een winkel die er is voor klanten die duurzaamheidinitiatieven steunen, voor
klanten met een kleine beurs en klanten die graag een directe bijdrage leveren aan de stichting door
speelgoed te kopen.
De ene klant betaalt bij ons met de Speelgoedbankpas en de andere klant betaalt met een pinpas, dit
onderscheid wordt door niemand opgemerkt, waardoor onze leden echt onderdeel uitmaken van de
maatschappij.
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Strategie
Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken is een stichting met als doel het doorgeven van goed
herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit Haarlem en omgeving. Hierdoor krijgt speelgoed door
Speelgoedbank Haarlem een tweede leven en beland niet in de vuilnisbak of onder een dikke stoflaag
op zolder. De mooie herinneringen van de verjaardags- of kerstcadeaus worden via de
Speelgoedbank Haarlem doorgegeven. Met compleet en schoon “uitgespeeld” speelgoed kan prima
worden doorgespeeld!
Hiermee draagt de Speelgoedbank Haarlem bij aan hergebruik en het verminderen van afval. Door
speelgoed in te zamelen en uit te geven in onze kleurrijke en gezellige speelgoedwinkel, krijgen alle
kinderen in Haarlem en omstreken de kans om onbezorgd te spelen. Om lekker kind te kunnen zijn!
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de Speelgoedbank Haarlem moeten de ouders
in het bezit zijn van een Haarlempas. Ze worden op vertoon van de pas en een legitimatiebewijs voor
het lopende jaar ingeschreven. Om dit systeem up-to-date te houden, wordt jaarlijks de
ledenadministratie opgeschoond en zo zorgen wij dat we altijd beschikbaar blijven voor kinderen die
dit nodig hebben.
Daarnaast werkt de Speelgoedbank Haarlem met doorverwijzers. Deze doorverwijzers zijn
medewerkers van organisaties die in aanraking komen met kinderen en of gezinnen die op of onder
de armoedegrens leven. Doorverwijzers zijn goed op de hoogte van het concept en het beleid van de
Speelgoedbank Haarlem. Deze verwijzers leggen het eerste contact tussen kinderen en de
Speelgoedbank Haarlem. De doorverwezen kinderen mogen na een doorverwijzing speelgoed komen
uitkiezen bij de Speelgoedbank. Vanwege het systeem met het Haarlempas gebeurd doorverwijzing
op deze manier alleen met kinderen buiten Haarlem.
De komende jaren richt de Speelgoedbank Haarlem zich op uitbreiding van het unieke concept. Wij
willen een belangrijk onderdeel blijven uitmaken binnen de jeugdarmoedebestrijding en zorgen dat
elk kind zorgeloos met goed speelgoed kan spelen. Door de fondsenwerving te intensiveren en te
zoeken naar meer stabiele instroom van giften, subsidies en donaties richten wij ons op de Club van
600. Hierover staat in het hoofdstuk Werven van gelden meer omschreven.
Om een open en transparante inkijk te geven waaraan de donaties en giften een besteed worden,
werken wij met een projectadministratie. Dit geeft donateurs en giftgevers het vertrouwen dat wij de
donaties en giften op een goede manier gebruiken en voor het doel waarvoor de gift of donatie is
gedaan.
Daarnaast willen wij meer bekendheid aan de winkel geven door de relevantie van de winkel te
promoten naar de (betalende) doelgroep; klanten die duurzaamheidsinitiatieven steunen, klanten
met een kleine beurs en klanten die graag een directe bijdrage leveren aan de stichting door
speelgoed bij ons te kopen. Door meer verkopen in de winkel te realiseren, kunnen wij onze
financiële doelstelling om de helft van alle kosten te betalen uit inkomsten van de winkel behalen.
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Doelstelling
De doelstelling voor langere termijn is om tenminste 600 kinderen als lid te kunnen blijven voorzien
van speelgoed. Om deze doelstelling te behalen, lanceren we in 2018 een campagne onder de naam
Club van 600. Door gezinnen die in aanmerking komen actief te benaderen voor een lidmaatschap,
willen wij de Club van 600 de komende jaren verder uitbreiden.
Om de instroom van speelgoed te waarborgen, gaan wij de komende jaren de samenwerking zoeken
met vaste partners. Hierbij zien wij mogelijkheden bij scholen, sportverenigingen, supermarkten en
bestaande speelgoedwinkels.
Wij willen elk jaar een bijdrage hebben bij activiteiten rondom Sinterklaas, braderieën in Haarlem en
omgeving en verjaardagen van kinderen.

5. Financiën
De Speelgoedbank Haarlem heeft als doel om jaarlijks minimaal de helft van de kosten in de
begroting te kunnen betalen met de inkomsten uit de winkel. Deze structurele inkomsten geven de
mogelijkheid om niet volledig afhankelijk te zijn van donaties en projectmatige toekenningen.

Het werven van gelden
De Speelgoedbank Haarlem maakt gebruik van verschillende mogelijkheden voor het werven van
gelden. De eerste en meest zichtbare vorm gebeurt door de verkoop van speelgoed aan het
winkelend publiek in de speelgoedwinkel. De tweede vorm is de werving van sponsors, subsidie en
donaties.
De Speelgoedbank Haarlem zal in 2018 de campagne “De club van 600” lanceren, waarbij de
Speelgoedbank particulieren en lokale ondernemingen zal benaderen om lid te worden van “De club
van 600”. Dit donateurslidmaatschap bedraagt een jaarlijkse donatie van € 60,00 aan de
Speelgoedbank Haarlem. Het bedrag van € 60,00 is gebaseerd op het jaarlijkse bedrag dat een kind
dat lid is van de speelgoedbank op de Speelgoedbankpas krijgt gestort. Het aantal van 600 staat voor
het aantal kinderen dat staat ingeschreven als lid van de speelgoedbank Haarlem.
Voor 2018 is er een toezegging van subsidie van de gemeente Haarlem, in het kader van de
jeugdarmoedebestrijding. De verantwoording hiervoor is gebaseerd op het aantal geregistreerde
Haarlem Passen. Het actief werven van fondsen, sponsoren en actiedonaties zoals de Santa Run van
de Rotary en de Champagneverkoop van de Tafelronde 10, zal tevens een bijdrage leveren aan de
jaarlijkse begroting.
De Speelgoedbank Haarlem streeft ernaar om deze gelden zoveel mogelijk te gebruiken voor het
organiseren van evenementen en activiteiten; zoals de verschillende lustrumactiviteiten; het project
“mijn feestje” waarbij kinderen die lid zijn bij de Speelgoedbank Haarlem hun verjaardagsfeestje
kunnen vieren; en het jaarlijkse Sinterklaasfeest.
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De inkomsten uit de winkelopbrengst, giften, sponsoring, subsidies en donaties komen voor 100%
ten goede van de Speelgoedbank Haarlem en worden o.a. gebruikt voor het werven van speelgoed
donateurs en alle noodzakelijke kosten die zijn opgenomen in de begroting.
Daarnaast wordt de Speelgoedbank Haarlem door verschillende bedrijven en instellingen als goed
doel gesponsord door het organiseren van een speelgoedinzameling. Dit speelgoed wordt in de
winkel toegevoegd aan het assortiment zodat het beschikbaar is voor alle kinderen.

Beheer en besteding van het vermogen
Op het moment van schrijven heeft de Speelgoedbank Haarlem geen vermogen opgebouwd. Indien
er in de toekomst vermogen is, zal dit dienen als buffer voor tegenvallende inkomsten en het
winkelonderhoud.
Alle uitgaven boven €1500,- worden te allen tijde door de directrice besproken met het voltallige
bestuur, waarbij het bestuur beslissingsbevoegdheid heeft over goedkeuring van de uitgaven. Van
deze goedkeuring wordt een schriftelijke bevestiging vastgelegd.
Het beheer van het vermogen wordt op een aantal manieren geborgd. Vier keer per jaar wordt er
door de penningmeester kascontrole uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar een kloppende en
complete administratie en worden zowel de banktransacties als de kastransacties doorgenomen.
Daarnaast heeft de penningmeester het grootboekbeheer.
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Bijlage 1 Begroting 2018

BEGROTING SPEELGOEDBANK 2018
UITGAVEN
ALGEMEEN
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Financiele kosten
Personeelskosten
IT + Telefonie
PR & Communicatie
Overige kosten

€1.500,00
€15.810,00
€5.025,00
€25.500,00
€715,00
€1.945,00
€575,00

Totale kosten Algemeen

€51.070,00

ACTIVITEITEN (projecten)
Organisatie lustrumfeest
Organisatie "mijn feestje"
Organisatie sinterklaasfeest 2018

€2.400,00
€1.500,00
€1.200,00

Totale kosten Activiteiten

€5.100,00

TOTAAL UITGAVEN

€56.170,00

INKOMSTEN
Toegekend aan Fondsen, Sponsors, Subsidie, Donateurs
Winkelinkomsten

€11.200,00
€21.000,00

TOTAAL INKOMSTEN

€32.200,00

Benodigde inkomsten via Fondsen, Sponsors, Subsidie, Donateurs

€23.970,00
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Bijlage 2 Jaarplan 2018
De Speelgoedbank Haarlem bestaat in 2018 vijf jaar en viert dit met verschillende
lustrumactiviteiten, verdeeld in verschillende groepen naar leeftijd, voor onze leden. Naast deze
activiteiten zullen we een feestdag organiseren in de winkel, waarbij leden, vrienden, donateurs en
sponsors van de Speelgoedbank Haarlem zullen worden uitgenodigd.
Op deze feestdag zal ook de nieuwe donateurs campagne "De Club van 600" gelanceerd worden.
Deze donateurs campagne zal de focus hebben op regionale bedrijven en particulieren om voor
€60,00 per jaar lid te worden van de Club van 600. Het bedrag van €60,00 is het bedrag dat elk kind
dat lid is van de Speelgoedbank per jaar krijgt als budget voor het aanschaffen van speelgoed,
boeken, knutselmaterialen, schoolspullen, spellen etc. Het aantal van 600 is gebaseerd op het aantal
leden dat de Speelgoedbank Haarlem op dit moment heeft.
Naast de lustrumactiviteiten en de feestdag zullen we aanwezig zijn op braderieën en jaarmarkten
waarbij we de Speelgoedbank Haarlem heel gericht onder de aandacht kunnen brengen bij het
Haarlemse publiek.
In de gemeente Haarlem wonen ongeveer 2100 kinderen die vanuit de gemeente Haarlem de
Haarlem Pas krijgen toegekend. Met deze Haarlem Pas krijgen zij korting bij sportclubs, bibliotheken
en kunnen ze lid worden van de Speelgoedbank en daarmee gebruik maken van het jaarlijkse budget
van €60,00. Het doel van de Speelgoedbank Haarlem is om al deze kinderen te kunnen bereiken en
we steken veel energie in het uitbreiden van het maatschappelijk netwerk. Goed contact met de
verschillende maatschappelijke instellingen die te maken hebben met deze kinderen (denk aan CJG,
wijkcentra, bewindvoerders etc) zorgt ervoor dat de doelgroep, die regelmatig moeite ondervindt
met het web van mogelijkheden, ons weet te vinden.
Daarbij brengen wij in onze winkel aan potentiële leden de Haarlem Pas van de gemeenten onder de
aandacht, waarbij wij dit gemeentelijk initiatief actief promoten.
In de afgelopen vijf jaar is er door het management en de vrijwilligers veel aandacht geweest voor
het benaderen van donateurs van speelgoed. Door goede contacten met o.a. scholen en
kinderdagverblijven wordt de Speelgoedbank Haarlem goed gevonden voor het doneren van gebruikt
speelgoed, boeken etc. Het is nu van groot belang om de aandacht daarnaast te gaan vestigen op
enthousiaste donateurs en winkelend publiek. Door de aanpassingen in het winkelpand wordt de
Speelgoedbank steeds beter gevonden; het openen van de vooringang aan de drukke Gedempte
Herensingel, het plaatsen van etalageverlichting, de herindeling in de winkel en de aanschaf van een
pinautomaat maken de speelgoedbank echt "de speelgoedwinkel voor alle kinderen".
Naast de vernieuwde aandacht voor de uitstraling van de winkel en het benaderen van nieuwe
geldstromen is er in 2018 een grote focus op de structurele administratieve uitvoering. De overstap
naar een online boekhoudprogramma, een kassasysteem met een uitgebreide gekoppelde
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ledenadministratie en een strakkere aansturing op de dagelijkse gang van zaken zorgen ervoor dat de
Speelgoedbank Haarlem de komende jaren een stevige basis heeft.
Als laatste punt van aandacht willen we natuurlijk niet voorbijgaan aan hen die de Speelgoedbank
Haarlem mogelijk maken: onze hardwerkende vrijwilligers. Dankzij hun harde werken heeft de winkel
een geweldige basis: Uitzoeken van de ingebrachte speelgoeddonaties; het schoonmaken,
controleren en verpakken van het speelgoed; het op orde houden van de winkelschappen; het
enthousiast en vriendelijk te woord staan van het winkelend publiek (donateurs en leden); het
beheren van de ledenadministratie - dit alles wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door onze
vrijwilligers. Onder coördinatie van de directeur, die met aandacht, overzicht en enthousiasme deze
geweldige groep aanstuurt. De vrijwilligers verdienen het om tijdens dit lustrumjaar eens extra in het
zonnetje gezet te worden, wat we zullen doen door een geweldige, gezellige en actieve dag te
organiseren voor alle vrijwilligers van de Speelgoedbank Haarlem.
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