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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken (Hierna beschreven als 
Speelgoedbank Haarlem). Het beleidsplan is opgesteld voor alle geïnteresseerden en betrokkenen bij de 
Speelgoedbank Haarlem, met name voor onze partners, donateurs en sponsors.  Het beleidsplan is 
opgesteld door de secretaris van de stichting met behulp van de directrice, vrijwilligers, informatie 
vanuit de gemeente Haarlem en deskundigen en andere Speelgoedbanken. De doelstellingen op korte 
en lange termijn bieden ons een kader waarbinnen wij onze blik op de toekomst kunnen vormgeven. 
Het beleidsplan helpt ons richting te geven aan onze passie en energie met het maken van keuzes voor 
evenementen en onze activiteiten.  
 
Het beleidsplan is opgesteld in verschillende hoofdstukken. Het biedt een blik op onze werkwijze, een 
terugblik op de groei van de Speelgoedbank Haarlem van de afgelopen jaren en een vooruitblik op de 
toekomst in hoofdstuk 1. We vertellen u over onze Missie, Visie, Strategie en onze Doelstellingen in 
hoofdstuk 2. Verder vindt u alle informatie over de financiën in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vertellen we 
u over onze organisatie, ons bestuur, directrice en uiteraard onze vrijwilligers en we sluiten af met alle 
contactgegevens.  
 

 
 



BELEIDSPLAN SPEELGOEDBANK HAARLEM 

4 

Inleiding  
 
De armoede in Nederland is groot. Zo’n 378.000 kinderen leven in gezinnen op of onder de 
armoedegrens. Binnen deze gezinnen is het besteedbare budget hard nodig voor huisvesting, eten en 
kleding.  
 
Armoede vormt voor hen een emotionele en materiele achterstand in de ontwikkeling. Buitenshuis is er 
vaker sprake van uitsluiting, onveiligheid en problemen op school. Deze kinderen hebben zorgen over de 
financiële situatie thuis en ervaren daardoor stress en spanning. Te moeten leven in onzekerheid maakt 
dat de band tussen ouders en kind onder druk staat.  
Kinderen zijn zich er zeer van bewust dat de verschillen groot zijn. Zij krijgen niet altijd warm eten  
’s avonds, ze kunnen nooit zomaar op uitjes naar een dierentuin of pretpark. Het uitgebreid vieren van 

verjaardagen, het krijgen van cadeaus voor een behaald zwemdiploma of mooi rapport, maar ook het 

bijwonen van andermans verjaardagspartijtje is geen vanzelfsprekendheid.  

Armoede in gezinnen maakt dat het aanschaffen van speelgoed (soms tijdelijk) niet mogelijk is. Voor de 
kinderen uit deze gezinnen is een bezoek aan de speelgoedwinkel niet vanzelfsprekend. De 
Speelgoedbank Haarlem biedt hen, met onze echt winkel, een echt alternatief!  
 
In de gemeente Haarlem leven ongeveer 2100 kinderen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen 
van armoede en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat stijgen. De kloof tussen arme en 
rijke gezinnen in de gemeente wordt groter. Het moeten leven op of onder de armoedegrens heeft een 
enorme impact op de kinderen van het gezin. Zaken die normaal gesproken vanzelfsprekend zouden 
moeten zijn en goed zijn voor de ontwikkeling en het plezier van kinderen zijn dat dan niet. Het gebrek 
aan budget om educatief materiaal en speelgoed aan te schaffen, plaatst kinderen in een achtergestelde 
positie. Armoede is vaak zichtbaar in meerder generaties binnen een familie, waardoor sociale isolatie 
en een uitzichtloos gevoel kan ontstaan. Kinderen schamen zich om een klasgenootje mee naar huis te 
nemen of zeggen af voor het verjaardagsfeestje van hun vriendje omdat er geen budget voor een 
cadeautje is.  



BELEIDSPLAN SPEELGOEDBANK HAARLEM 

5 

 
De gemeente Haarlem werkt met het systeem van de HaarlemPas. Deze pas wordt toegekend aan 
minimagezinnen. Met deze HaarlemPas krijgen zij korting bij sportclubs, bibliotheken, zorgverzekering 
en kunnen ze lid worden van de Speelgoedbank . Ons doel 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 HaarlemPas van de gemeenten onder de aandacht, waarbij wij dit gemeentelijk initiatief actief 
promoten.  
 
De Speelgoedbank Haarlem zamelt speelgoed, educatief materiaal, buitenspeelgoed en leesboeken in 
voor kinderen van 0 t/m 15 jaar uit minimagezinnen.  De Speelgoedbank Haarlem heeft in Nederland 
een unieke positie. Het bijzondere aan ons concept is dat de Speelgoedbank een winkel is waar iedereen 
(tweedehands) speelgoed kan kopen. Kinderen uit minimagezinnen worden lid van de Speelgoedbank 
en ontvangen een echte SpeelgoedbankPas, met elke maand een saldo van €5,00 waarmee zij hun 
aankopen betalen, net als een echt bankpas. Met dit saldo kunnen ze sparen en leren budgetteren en 
dit biedt de ouders een perfect alternatief voor zakgeld.  
 
De openstelling van onze winkel voor iedereen zorgt voor een unieke mix van klanten, waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen leden en klanten, omdat in de visie van Speelgoedbank Haarlem alle 
kinderen gelijk zijn.   
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“Sinds mijn zoontje meer speelgoed heeft neemt hij steeds vaker een vriendje mee 

naar huis” 

 

 

 
 

 

“Mijn zoontje kreeg zoveel mooi speelgoed voor z’n verjaardag, het was gewoon 

teveel. Het is fijn dat we er nu andere kinderen blij mee kunnen maken” 

 

  



BELEIDSPLAN SPEELGOEDBANK HAARLEM 

8 

1. Blik op Speelgoedbank Haarlem   
 
De winkel van de Speelgoedbank heeft een grote maatschappelijke relevantie en hiermee levert de 
Speelgoedbank Haarlem een belangrijke bijdrage binnen diverse (maatschappelijke)gebieden; circulaire 
economie, vermindering van afval, ondersteuning aan ouders bij het leren budgetteren van hun 
kinderen en de waarde van geld en goederen 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, positief en 
transparant. Er vinden regelmatig bestuursvergaderingen en vrijwilligersoverleggen plaats. Ook wordt er 
gezamenlijk gewerkt om de doelstellingen voor de komende jaren te behalen.  
 
We maken dit mogelijk door samenwerking te realiseren met particulieren, bedrijven, stichtingen, de 
gemeenten en andere instellingen. Hiermee leggen we ook verbinding met partners uit de buurt en met 
behulp van vrijwillige inzet van buurtbewoners en ondernemers leveren we een bijdrage aan de actieve 
armoedebestrijding.  
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Terugblik op onze groei  
 
De Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken is opgestart in 2013, met een knusse winkel in de 
Amsterdamstraat. Dat er behoefte is aan het concept bleek uit het succes. Bij de start was het streven 
om dat jaar 100 kinderen te bereiken. Eind 2013 hadden wij een ledenaantal van 190 kinderen 
geregistreerd. In 2015 was het aantal leden gegroeid tot ruim 300 en ook speelgoeddonateurs wisten 
ons goed te vinden. Het pand aan de Amsterdamstraat werd te klein en de winkel verhuisde naar het 
huidige pand aan de Gedempte Herensingel. 
 
In 2018 heeft de stichting grote bestuurlijke en organisatorische veranderingen doorgevoerd zodat de 
Speelgoedbank Haarlem een volgende stap naar professionalisering kon maken. Er is voor de algemene 
administratie, de financiële administratie en de winkel- en vrijwilligersstructuur beleid uitgezet.  
Het bestuur en de directrice zijn een goed werkend team en de financiële structuur is helder in kaart. 
Voor leden, partners, donateurs en sponsors is duidelijk beleid gemaakt en we hebben sindsdien elk jaar 
trots en met een positieve eindbalans afgesloten. Het aantal leden is toegenomen, er is hard gewerkt 
aan onze naamsbekendheid in de stad en de contacten en samenwerking met de partners, instellingen 
en gemeente is aangehaald. Door de aanpassingen in het winkelpand werd 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 maakten de 
speelgoedbank echt "de speelgoedwinkel voor alle kinderen".   
 
In de afgelopen jaren is er 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. Door onze aandacht daarnaast te 
vestigen op enthousiast winkelend publiek is de stijging in winkelomzet significant gebleken. 
2019 stond in het teken van stabiliteit en groei, maar vooral in het teken van ons lustrumjaar. Er werden 
mooie activiteiten georganiseerd om dit samen met de gezinnen te vieren. Waar 2020 een jaar met 
mooie vooruitzichten leek, heeft Corona veel veranderd.  Er werd een groot gat geslagen in onze 
reserves. De focus van het bestuur is om deze reden verschoven naar het borgen van onze financiële 
continuïteit. De directrice en de vrijwilligers hebben hard gewerkt om de winkel toch toegankelijk te 
houden voor de gezinnen en de voorraad speelgoed steeds aan te vullen en we hebben het jaar 
uiteindelijk met een goed gevoel kunnen afsluiten. 

 
Vooruitblik op onze toekomst 

 
De komende jaren werkt het bestuur van de Speelgoedbank Haarlem aan het opnieuw stabiliseren van 
de financiële reserves. Ook zal de aandacht liggen op het vergroten van het aantal leden van de “Club 
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van 600”. Zodra het mogelijk is zullen we ook weer jaar verschillende activiteiten, zoals workshops en 
ons jaarlijkse sinterklaasfeest gaan organiseren. Naast de activiteiten zullen we aanwezig zijn op 
braderieën en jaarmarkten waarbij we de Speelgoedbank Haarlem heel gericht onder de aandacht 
kunnen brengen bij het Haarlemse publiek.  
 
Een ander punt van aandacht is onze huisvesting. Na 5 jaar in het huidige pand aan de Gedempte 
Herensingel groeien we ook hier uit onze ruimte. Met name de opslag- en werkruimte is te beperkt 
geworden. We zullen dus op zoek moeten gaan naar een groter of extra pand, wat als grootste 
struikelblok de bereikbaarheid voor speelgoeddonateurs, klanten en leden is en daarnaast de beperkte 
financiële ruimte.   
 
Daarnaast zal de Speelgoedbank Haarlem zich de komende jaren richten op uitbreiding van het unieke 
concept. Wij willen een belangrijk onderdeel blijven uitmaken binnen de jeugd armoedebestrijding en 
zorgen dat elk kind zorgeloos met goed speelgoed kan spelen.  
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“Ze is gek op lezen, onze dochter. En de boeken die ze hier haalt, mag ze natuurlijk 

ook gewoon houden. Ze is super trots op haar goed gevulde boekenkast” 

 

 

 
 

 

“Op deze jonge leeftijd veranderen de interesses zo snel, en ik heb gewoon niet het 

geld om voor mijn zoontje telkens iets nieuws te kopen, maar hij moet zich 

natuurlijk ook niet vervelen. Ik ben blij met de Speelgoedbank, omdat ik nu 

regelmatig iets nieuws kan aanbieden” 
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Werkwijze, mogelijkheden en voorwaarden 
 
Werkwijze 
 
Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken ontvangt goed herbruikbaar speelgoed en geeft dit 
door aan kinderen uit minimagezinnen. Hiermee levert de Speelgoedbank Haarlem een bijdrage binnen 
de circulaire economie door hergebruik, het verminderen van afval en jeugdarmoedebestrijding.  
 
Het doneren van speelgoed is zeer leerzaam voor het gevende kind. Het draagt bij aan bewustzijn op het 
gebied van inkomensverschillen, leefstijlen en milieubewustzijn. Het doneren van je eigen speelgoed 
waar je te groot voor bent is een hele laagdrempelige manier om direct actie te ondernemen. 
 
Wij zamelen goed en bruikbaar speelgoed in, voor binnen en buiten, boeken, educatief - en 
constructiemateriaal(computer)spelletjes, dvd’s en verkleedkleding. Alle speelgoeddonaties worden 
door onze vrijwilligers gecontroleerd, schoongemaakt en mooi gepresenteerd tegen lage prijzen.  
 
Doordat wij ook speelgoed verkopen aan betalende klanten bereiken we meerdere doelen. Zo is de 
stichting niet alleen afhankelijk van subsidie, donaties en fondsen, door verkoop in de winkel kunnen wij 
inkomsten genereren. Ook zijn wij de leukste winkel voor klanten die duurzaamheidsinitiatieven 
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 vrij 
kunnen winkelen en echt onderdeel uitmaken van de maatschappij.  
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Voorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de Speelgoedbank Haarlem moeten de ouders in 
het bezit zijn van een HaarlemPas of een doorverwijzing. Ze worden op vertoon van de HaarlemPas en 
een legitimatiebewijs voor het lopende jaar ingeschreven. Om dit systeem up-to-date te houden vragen 
we de leden jaarlijks om de HaarlemPas of doorverwijzing van het nieuwe jaar te laten zien. Leden die 
geen HaarlemPas of doorverwijzing kunnen overleggen, worden als 'niet-actief lid' aangemerkt. Zo 
wordt jaarlijks de ledenadministratie opgeschoond en zorgen wij dat we altijd beschikbaar blijven voor 
kinderen die het lidmaatschap bij de Speelgoedbank 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 schrijven het gezin in bij de Speelgoedbank. De doorverwezen kinderen 
mogen na een doorverwijzing speelgoed komen uitzoeken bij de Speelgoedbank. Doorverwijzing is in 
principe alleen van toepassing voor kinderen buiten de gemeente Haarlem.  
 
 

Mogelijkheden 
 
Kinderen die lid zijn van de Speelgoedbank Haarlem, krijgen een maandelijks te besteden bedrag 
bijgeschreven op de SpeelgoedbankPas. Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden besteed. Het saldo op 
de SpeelgoedbankPas kan een half jaar worden opgespaard, waardoor kinderen kunnen leren sparen. 
Maar uiteraard krijgen ze ook de mogelijkheid om het saldo als zakgeld te besteden op wekelijkse of 
maandelijkse basis. 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.  
 

Voor onze leden hebben wij regelmatig mooie samenwerkingen met partners uit de regio. Zoals 
bijvoorbeeld een gratis boek van de boekhandel, gratis tickets voor het circus en het theater. 
Vakantietasjes voor kinderen die de zomer thuis besteden en nog veel meer extra’s.  

Ook werken we samen met Stichting Jarige Job, waarbij we voor alle kinderen die lid zijn een 
verjaardagspakket met cadeaus, slingers, schooltraktaties, taart en ballonnen mogen aanvragen. Alles 
om er een feest van te maken! 
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“Onze school heeft geen groot budget, dus ga ik graag naar de Speelgoedbank. 

Dan kan ik met mijn kleine budget toch telkens weer leuke spullen halen die 

passen bij het thema dat we in de klas gaan aanbieden” 

 

 
 

 

“Bij de speelgoedbank hebben we veel oefenspelletjes gehaald en daardoor heeft 

mijn dochter een beter rapport met rekenen” 
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2. Missie, visie, doelstellingen en strategie  
 

Missie  
 
De Speelgoedbank wil het voor ieder kind uit Haarlem en omstreken mogelijk maken om met goed 
speelgoed te spelen. Zonder speelgoed kan een kind niet echt kind zijn. Speelgoed is nodig voor de 
ontwikkeling op alle vlakken. Met speelgoed worden kinderen uitgedaagd, leren ze keuzes maken en 
oplossingen te vinden. Ze leren creatief, constructief, cognitief, emotioneel, sociaal en motorisch te 
groeien.  
 
 

Visie  
 
De Speelgoedbank Haarlem ziet in de toekomst een samenwerking met alle Speelgoedbanken in 
Nederland voor zich. Waarbij de missie en visie van de Speelgoedbanken gezamenlijk is om alle kinderen 
in Nederland te laten spelen zonder onderscheid! 
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Doelstellingen en strategie 
 
De doelstellingen en bijbehorende strategieën die de Speelgoedbank Haarlem voor zich ziet zijn 
opgedeeld in korte (2 jaar) en lange termijn (5jaar) doelstellingen. Het behalen van deze doelstellingen 
vraagt de juiste strategie, de nodige ambitie en zal uitdagingen met zich meebrengen. Zeker nu in 2021 
de uitwerking van de Coronacrisis zich nog niet heeft laten zien. Bij het bereiken van onze doelstellingen 
zal onze visie altijd bovenaan staan: De Speelgoedbank wil het voor ieder kind uit Haarlem en omstreken 
mogelijk maken om met goed speelgoed te spelen. 
 
 
KORTE TERMIJN DOELSTELLINGEN 2021 - 2022 
 
Financiële continuïteit borgen 
De Speelgoedbank Haarlem is financieel gezond, echter heeft de Coronacrisis voor grote uitdagingen 
gezorgd. De winkel is een groot deel van het jaar gesloten geweest voor kopende klanten, waardoor 
inkomsten grotendeels zijn weggevallen. Daarentegen heeft er een grote bezuiniging plaatsgevonden op 
kosten voor vrijwilligers (lunches en uitjes) en activiteiten. Donaties en subsidie hebben ertoe 
bijgedragen dat de lasten gedragen konden worden.    

- Beheren huidig uitgavenpatroon inclusief reeds gemaakte bezuinigingen 
- NOW regelingen 
- Vergroten naamsbekendheid bij potentiële klanten: jonge (aanstaande) ouders en grootouders 
- Opzetten sponsoracties in het kader van de Club van 600 
- Benaderen bedrijven, organisatie zonder winstdoel (Rotary, Ronde Tafel etc.) subsidie en 

fondsen 
 
Uitbreiding winkel ruimte door middel van externe werkruimte of verhuizing naar andere locatie  
Tegen alle logica in groeit de Speelgoedbank Haarlem momenteel uit haar pand. Met name de werk- en 
opslagruimte zijn onvoldoende. Uitbreiding of verhuizing is daarom op korte termijn onontkoombaar.  

- Opstellen externe analyse op kansen en bezwaren, krachten en zwaktes 
- Mogelijkheden beschikbare locaties uitfilteren 
- Beslisboom opstellen en uitvoeren 
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Dienen van maatschappelijk belang binnen de regio, focus op armoedebestrijding en Corona 
De Speelgoedbank Haarlem is een waardevolle partner in het maatschappelijke veld in de regio Haarlem 
en hecht daar ook groot belang aan. De komende periode zal zich gekenmerkt zien door een toename 
van gezinnen die getroffen zijn door de Coronacrisis. Deze gezinnen zijn niet bekend met de 
mogelijkheden die de gemeente en sociale partners kunnen bieden en het is daarom van belang dat de 
Speelgoedbank Haarlem zich aan deze gezinnen duidelijk laat zien. Van oudsher is de Speelgoedbank 
een goed gevonden organisatie voor commerciële organisaties die Haarlemse kinderen uit 
minimagezinnen iets willen aanbieden. Wij leggen de brug tussen beiden en hebben al veel mooie 
activiteiten en acties helpen organiseren.  

- Partner zijn voor sociaal netwerk en gemeente 
- Samenwerkingen met commerciële organisaties voor aanbieden activiteiten en producten 

(kinderkrant, WWF, Caprera, Toneelschuur, De Vries Van Stockum etc.) 
- Samenwerking met Vrijwilligerscentrale en “Aan De Slag” van Vluchtelingenwerk en Gemeente 
- Samenwerking met stichting Leergeld, stichting Jarige Job en voedselbank continueren 

 
Het voorbeeld van een duurzame organisatie zijn 
Dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in onze huidige klimaatcrisis is duidelijk. De Speelgoedbank 
is hèt voorbeeld van een duurzame organisatie. Door het inzamelen van speelgoed en boeken 
verminderen wij afvalstromen en door het laten sorteren van onze afvalstromen wordt deze gescheiden 
aangeboden aan de afvalverwerking.  

- Weggooibeleid = 0% - uitwerken en promoten 
- Energieplan huidige vestiging in samenwerking met verhuurder, investering als kostenbesparing 
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“Nu ik 13 ben speel ik eigenlijk niet meer met m’n speelgoed, maar het is nog wel 

erg mooi, ik ben er altijd zuinig op geweest. Ik hoop dat een ander kindje er met 

net zoveel plezier mee gaat spelen” 

 

 

 
 

 

“Nu we op onze kleinkinderen passen, willen we ze natuurlijk wel goed kunnen 

vermaken. Het speelgoed van onze kinderen vullen we daarom aan met leuke 

spelletjes, er is zoveel keus!” 
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LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN 2021 - 2025 
 
Speelgoedbank Haarlem de regio in met een 2e vestiging 
Dat de behoefte aan de Speelgoedbank groot is, met name met de unieke manier waarop wij werken is 
ons duidelijk. Met name aan de randen van onze regio is veel interesse vanuit partners en gezinnen. 
Voor hen is de afstand naar Haarlem Centrum te groot en/of te duur om onze winkel op structurele 
basis te kunnen bezoeken. Een 2e vestiging aan de rand van onze regio is dus een gedegen onderzoek en 
plan waard.  
- Uitbreiding aan randen van regio – IJmuiden / Beverwijk of Hoofddorp / Nieuw-Vennep 
- Opstellen externe analyse op kansen en bezwaren, krachten en zwaktes 
- Concurrentie / vergelijkbare organisaties in kaart 
- Subsidie motivatie gemeenten 
- Opzetten samenwerking partners sociaal netwerk 

 
Vereniging van Speelgoedbanken in Nederland 
De bundeling van krachten, het gebruiken van 1 krachtige stem, zal de positie van alle Speelgoedbanken 
in Nederland sterk kunnen vergroten. De zichtbaarheid van onze noodzakelijkheid voor de ontwikkeling 
van een kind kan met 1 stem veel beter onder de aandacht gebracht worden.  
- Overzicht huidige Speelgoedbanken, doelstellingen werkwijzen etc. 
- Opstellen externe analyse op kansen en bezwaren, krachten en zwaktes 
- Benadering en bundeling van krachten maakt sterke partnerstichtingen 
- 1 stem is een krachtige stem 
- Donaties? Verdeelsleutel naar bereik opstellen 
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3. Financiën  
 
De Speelgoedbank Haarlem heeft als doel om jaarlijks minimaal driekwart van de structurele 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 heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, wat kort gezegd 
betekent dat zij zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Deze status maakt het doneren 
van giften belastingtechnisch aantrekkelijk.  
 
Wij werken continue aan het vergroten van de bekendheid door de relevantie van de winkel te 
promoten naar de betalende klantengroep; 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 verkoop in de winkel te realiseren, streven wij onze financiële doelstelling, om drie 
kwart van alle kosten te betalen uit inkomsten van de winkel, na.  
 
De Speelgoedbank Haarlem heeft in 2019 de campagne “De club van 600” gelanceerd, waarbij de 
Speelgoedbank particulieren en lokale ondernemingen benaderd 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.  
 
De afgelopen jaren heeft de Speelgoedbank Haarlem subsidie van de gemeente Haarlem ontvangen, in 
het kader van onze bijdrage aan de jeugdarmoedebestrijding. De verantwoording hiervoor is gebaseerd 
op het aantal geregistreerde HaarlemPassen. Het actief werven van fondsen, sponsoren en donaties 
levert tevens een bijdrage aan de jaarlijkse begroting. De Speelgoedbank Haarlem streeft ernaar om 
deze gelden zoveel mogelijk te gebruiken voor het organiseren van evenementen en activiteiten; zoals 
verschillende activiteiten en het jaarlijkse Sinterklaasfeest.  
De inkomsten uit de winkel, sponsoring, subsidies en donaties komen voor 100% ten goede van de 
Speelgoedbank Haarlem en worden gebruikt voor 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.  
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Beheer en besteding van reserves 
 
De Speelgoedbank Haarlem heeft de financiën op orde, er is echter geen sprake van financiële reserves. 
Het streven is om in de toekomst egalisatiereserves op te kunnen bouwen. De egalisatiereserve zal nooit 
meer dan twee maal de jaarlasten bedragen. Deze reserves zullen worden opgedeeld in verschillende 
bestemmingsreserves, te weten huisvesting en onderhoud, speelgoed, personeel- en vrijwilligerskosten 
en organisatiegroei naar meerdere vestigingen. Deze egalisatiereserve zal deels dienen als buffer voor 
tegenvallende inkomsten, maar ook om groei van de organisatie van Speelgoedbanken mogelijk te 
maken.  
 
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 
het bestuur, en minimaal de helft daarvan 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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“Wat ik zo fijn vind is dat er zoveel houten speelgoed is. Dat koop ik graag voor 

mijn zoontje; goede kwaliteit, duurzaam en niet duur. En dat ik daardoor ook nog 

mijn steentje bijdraag aan het tegengaan van de wegwerpcultuur is pure winst” 

 

 

 
 

 

“Mijn dochter is echt blij dat ze zoveel te knutselen heeft, nu we allemaal veel 

meer thuis zitten gaat ze zich anders erg vervelen”  
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4. Organisatie 
 
De Speelgoedbank Haarlem wordt geleid door het bestuur, in samenwerking met de directrice. De 
vrijwilligers en stagiaires worden door de directrice begeleid.    
 

Bestuur  
 
Het bestuur van de Speelgoedbank Haarlem wordt gevormd uit 3 bestuursleden welke boven genoemd 
zijn. De taken zijn als volgt verdeeld:  
 
Voorzitter  
De voorzitter is, naast de directrice, 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  
De penningmeester voert de controle op de financiën 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  
De secretaris 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  
• Schrijft fondsaanvragen  
• 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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Werknemers  
 
De directrice is verantwoordelijk voor de financiële, personele, algemene administratie en de 
ledenadministratie en heeft de volgende taken:  
• 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 stagebegeleiders  
• Onderhoud contacten met donateurs, sponsors en partners in het sociaal domein 
 
 

Vrijwilligers 
  
Naast het bestuur en de directrice zijn er op dit moment 32 vrijwilligers actief. Zij voeren in de winkel 
o.a. de volgende taken uit:  
 

• aannemen van donaties  

• schoonmaken van speelgoed  

• sorteren van speelgoed, boeken etc 

• inpakken van speelgoedsets  

• controleren en repareren van speelgoed 

• op orde houden van de opslagruimte 

• verzorgen en bijvullen van de winkelschappen 

• helpen van klanten en leden in de winkel 

• inrichten van de winkel en etalages 
 
Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers actief met specifieke taken: 
 

• vertaling van teksten naar Arabisch, Turks en Tigrinya 

• inplannen en beheren van speelgoeddonatie afspraken 

• schrijven van teksten voor social media 

• beheren van social media en e-mailverkeer 

• styling van communicatie 

• beheer ledenadministratie 

• projectondersteuning 

• marktplaats verkoop en communicatie 

• technische dienst en onderhoud  
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De inzet van vrijwilligers is enorm waardevol voor de Speelgoedbank. Vrijwilligers zorgen ervoor dat 
initiatieven als de Speelgoedbank Haarlem kunnen bestaan. Alle bovenstaande werkzaamheden worden 
met veel enthousiasme uitgevoerd door onze vrijwilligers en dankzij hun harde werken heeft de winkel 
een geweldige basis.  
 
Daarnaast is de Speelgoedbank Haarlem ook enorm waardevol voor vrijwilligers en mensen die willen 
herintreden op de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk omdat de Speelgoedbank fungeert als een ‘normale’ 
winkel. Door een goede, positieve en persoonlijke begeleiding van de directrice krijgt elke vrijwilliger de 
mogelijkheid en ruimte om te groeien in zijn of haar eigen tempo, kwaliteiten te zoeken en te vinden en 
zich klaar te stomen voor een eventuele volgende stap in het maatschappelijke leven. We leveren een 
mooie bijdrage aan het gemeentelijke project “Aan de Slag” waarbij nieuwe Nederlanders voorbereid 
worden op een carrière in de Nederlandse samenleving. We bieden (maatschappelijke) stageplekken 
aan scholieren en aan jongeren die nu tussen het spreekwoordelijke wal en schip vallen, denk aan 
moeilijk lerenden.  
 

 
  



BELEIDSPLAN SPEELGOEDBANK HAARLEM 

26 

“De kamers van onze kinderen is niet zo groot, dus hebben we de regel: voor elk 

nieuw stuk speelgoed gaat er ook weer een stuk speelgoed weg. Ze kiezen zelf wat 

weg gaat en daarna brengen we het samen weg naar de Speelgoedbank. Zo leren 

ze ook zorgvuldig met hun spullen omgaan zodat andere kindjes er later ook weer 

mee kunnen spelen” 

 

 
 

 

“Elke dag speelt ze met haar barbies, ze spaart haar zakgeld op en dan gaan we 

samen naar de Speelgoedbank. Van haar zakgeld kan ze daar steeds weer leuke 

nieuwe meubeltjes en accessoires kopen” 
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Contactgegevens   
 
Stichting Speelgoedbank Haarlem en Omstreken 
 
Speelgoedbank Haarlem 
Gedempte Herensingel 4  
2032NS Haarlem  
023 53 33 483  
 
www.speelgoedbankhaarlem.nl  
info@speelgoedbankhaarlem.nl  
bestuur@speelgoedbankhaarlem.nl   
 
Bestuursleden:  
Jon de Leeuw    Voorzitter  
Jean Paul van der Woude  Penningmeester  
Nicky Kroon    Secretaris  
 
Maaike Disveld   Directrice 
 
KvK nummer    57665877  
RSIN nummer   852682025 
ANBI status   ja  
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“We waren zo blij met de slee, daardoor konden mijn kinderen samen in de 

sneeuw spelen en kwamen we gezellig bij school aan” 

 

 

 
 

 

“Bij het opruimen van onze zolder kwamen we nog veel goed speelgoed tegen van 

onze kinderen, zo zonde om weg te gooien” 

 

 
 


