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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de 
Speelgoedbank Haarlem. 
Hierin leest u wat wij, samen met de inwoners van 
Haarlem, hebben kunnen doen voor de kinderen 
van de Speelgoedbank. Heel Haarlem, de 
vrijwilligers, directrice en het bestuur van Stichting 
Speelgoedbank Haarlem hebben het leven van de 
kinderen uit minimagezinnen een stukje mooier 
gemaakt.

Wij sloten 2019 af met een trots gevoel!

VOORWOORD



De Speelgoedbank heeft in totaal 
voor € 23.050 weggegeven 

aan 724 kinderen uit minima gezinnen

● boeken € 2920
● educatief € 680
● constructief € 1925
● spellen puzzels € 2480
● verkleedkleding € 1060

● meiden speelgoed € 2345
● jongens speelgoed € 3680
● games, dvd’s en cd’s € 1020
● muziekinstrumenten € 1310

● kamer inrichting € 650
● baby speelgoed € 1615
● buitenspeelgoed € 1485
● houten speelgoed € 1880

ONZE CIJFERS



alle kinderen doen mee

Ook organiseerden wij voor de kinderen van de Speelgoedbank in 
samenwerking met diverse partners in 2019 leuke evenementen.

Zo waren er de boeken Kruistocht in spijkerbroek en Kikker via Boekhandel 
de Vries, aangekocht door hun klanten. 

Daarnaast werd er een echt surfkamp georganiseerd en mochten wij mooie 
vakantietasjes uitdelen. Natuurlijk was er ook het jaarlijkse gezellige 
Sinterklaasfeest. 

We vierden onze Lustrumdag, om te vieren 
dat we 5 jaar bestaan,  compleet met 
springkussen, schmink, cupcakeworkshops, 
dansshow van Dance@Jarmke, muzikale 
bijdrage van het Haarlems Straatorkest en 
heerlijke pizza uit de mobiele pizzaoven! 



We doen het niet alleen

We werken samen met verschillende 
doorverwijzende instanties, bestaande uit CJG, 
bewindvoerders, maatschappelijk werk. In 2019 
hebben we met Home-Start, VoorleesExpress en 
Stichting Leergeld onze samenwerking met 
doorverwijzers in de regio uitgebreid.

Ook werd de samenwerking met Stichting Jarige Job 
verlengd. Hierdoor konden wij de kinderen die lid zijn 
van de Speelgoedbank blij maken met een pakket 
vol cadeaus, traktaties, slingers en ballonnen. Alle 
ingrediënten voor een geslaagde verjaardag!



Ook de donaties van de AH Goedzakactie en de 
Recyclesint waren weer een daverend succes.

Bedrijven●
Ikea

●
Crocs

●
Apple

●
Leger des Heils

●
Fluor

●
Popocatepetl

●
Meneer Paprika 

(speelgoedwinkel)

●
De Ommekeer 

(speelgoedwinkel)

Scholen●
Basisschool De Meer

●
Florencius basisschool Haarlem 

en Amstelveen

●
Veronicaschool

●
Koningin Emmaschool

●
De Brandaris

Speelgoeddonaties
Het afgelopen jaar ontvingen wij verschillende mooie 
speelgoed donaties, ongeveer 80% van particulieren, 

daarnaast van scholen en bedrijven.
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Financiële donaties

Naast deze fantastische speelgoeddonaties 
mochten wij ook mooie financiële donaties 
ontvangen. Bijdragen die wij zeer waarderen. 
Zo subsidieerden de Diaconie van de Protestante 
Gemeente te Haarlem en Spaarndam ons 
Sinterklaasfeest. 
Daarnaast keerde Gemeente Haarlem in 2019 een 
waardevol bedrag aan subsidie uit. 

Ook de volgende bedrijven steunden ons dit jaar:
● De Vrijmetselaars
● Tafelronde 10
● Statiegeldboxen van de AH’s
● Rotaryclub Kennemer Laat
● Basisschool De Hoeksteen
● Rabobank
● Sint Jacobs Godshuis en Vinceentiusvereniging

Tijdens deze Lustrumdag lanceerden wij ook de Club van 600. Dit is een 
mogelijkheid voor particulieren om onze stichting financieel te steunen door een 
van de 600 kinderen van de Speelgoedbank te “adopteren”.



Voor de vrijwilligers organiseerden wij een speciale 
vrijwilligersdag waarin we gezellig gingen bowlen 
en het jaar sloten we af met een knusse kerstborrel.

Voor het project “Aan de Slag” - een samenwerking 
tussen Gemeente Haarlem, Vluchtelingenwerk, 
Agros en Pasmatch Personeelsdiensten - boden wij 
stageplaatsen aan. Hiermee hebben wij nieuwe 
kansen en mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe 
Nederlanders in Haarlem. Het leertraject hierbij 
bestond uit taalverbetering, omgangsvormen op de 
werkvloer en belangrijke arbeidsafspraken. onze vrijwilligers



De Speelgoedbank in beeld 

Het was in 2019 bijna niet te missen: 
De Speelgoedbank heeft zich laten zien in Haarlem

IN BEELDWe presenteerden onze nieuwe website 
en mooie flyer. Er verschenen leuke 

artikelen in de wijkkrant Haarlem-Oost en 
in de Kinderkrant Haarlem (Jong023). 

En als klap op de vuurpijl hing heel 
Haarlem rond Sinterklaas vol met grote 

posters van de Speelgoedbank. 
Wat een geweldige reclame!


