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INHOUDSOPGAVE



Voor u ligt het jaarverslag 2020 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.

2020 bracht ons de grootste 
veranderingen die we ooit hebben 
meegemaakt. Maar ondanks alle 

tegenslagen sloten wij 2020 af met een 
trots gevoel!

VOORWOORD



2020 begon als een zeer voorspoedig jaar. 

2019 was met goede resultaten afgerond en 
we keken met het volste vertrouwen naar 
2020. Helaas gooie Corona flink roet in het 

eten en hebben we alle zeilen moeten 
bijzetten om de Speelgoedbank voor onze 

leden, klanten en donateurs zo goed 
mogelijk open te houden. 

ONZE CIJFERS

Ondanks alle tegenslagen kijken we terug op 
een jaar waarin we veel hebben kunnen betekenen. 

Ondanks dat de winkelomzet behoorlijk is gedaald, is het 
aantal leden dat niet, daar zijn we blij om. Net als in voorgaande 
jaren zijn boeken ons meest verkochte artikel. Daarnaast zagen 

we een grote stijging in ons constructie speelgoed en onze 
educatieve materialen. Een aanzienlijke daling was te zien in de 

Game, dvd en cd hoek. Een opvallende trend in onze ogen, 
wellicht valt het dan toch mee met onze jeugd ;)  



De leden omzet bedraagt ongeveer 40% van onze 
totale omzet. Wij hebben in totaal € 19.840 weg 
gegeven aan 686 leden in de volgende categorieën :

● baby speelgoed € 1125
● boeken € 2440
● buitenspeelgoed € 1060
● constructief € 2435
● educatief € 685 
● games, dvd’s en cd’s € 265 
● houten speelgoed € 1240
● jongens speelgoed € 3515
● kamer inrichting € 400
● meiden speelgoed € 3150
● muziekinstrumenten € 250 
● spellen puzzels € 2300
● verkleedkleding € 950



Helaas zorgde Corona ervoor dat we in 2020 weinig evenementen 
hebben kunnen organiseren voor de kinderen van de Speelgoedbank. 

Gelukkig hebben we wel een paar mooie samenwerkingen kunnen doen met 
diverse partners waarbij we de kinderen konden verblijden. 

In Januari mochten de kinderen van de Speelgoedbank naar de Toneelschuur. Op hun 
uitnodiging mochten ze gratis naar de vrolijke en spannende theatervoorstelling WirWar!

Ook  deelden we de boeken Koning van Katoren en Woeste Willem uit, aangekocht door de 
klanten van  Boekhandel De Vries van Stockum. 

Verschillende Haarlemse kerken werkten samen om vakantietasjes te vullen met allerlei leuks 
om de zomervakantie door te komen, die mochten wij uitdelen aan onze kinderen. 

In de zomervakantie mochten de gezinnen naar theater Caprera, om daar verschillende 
voorstellingen bij te wonen. 

Via het Armoedefonds ontvingen we de Schoolspullenpas, die we aan aankomende 
brugklassers mochten uitdelen, zodat ze helemaal klaar waren voor het nieuwe schooljaar. 

Samen met een anonieme donateur hebben we ook nog een mooie wedstrijd georganiseerd 
waarbij een geweldig LEGO Star Wars pakket te winnen was! 

Al met al hebben we, ondanks alle beperkte mogelijkheden, heel veel moois kunnen doen voor 
de kinderen van de Speelgoedbank

ALLE KINDEREN
DOEN MEE



WE DOEN HET NIET ALLEEN

Samen met lokale en landelijke 
doorverwijzers zoals het CJG, 
bewindvoerders, maatschappelijk werk, 
Vluchtelingenwerk, Home-Start, 
VoorleesExpress en Stichting Leergeld 
hebben wij een uitgebreid netwerk om 
kinderen die opgroeien in armoede te helpen.

Uiteraard werd ook 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!



Scholen
● Florencius basisschool Haarlem en 

Amstelveen

Bedrijven
● Ikea
● Popocatepetl
● Meneer Paprika (speelgoedwinkel)
● De Ommekeer (speelgoedwinkel)

Door de Corona beperkingen waren er, 
rond de Sinterklaasperiode, helaas geen 
mooie donaties van basisscholen, de AH 
Goedzak Actie en de Recycle Sint.

SPEELGOED DONATIES
Het afgelopen jaar ontvingen wij verschillende 
mooie speelgoed donaties, ongeveer 80% van 

particulieren, daarnaast van scholen en 
bedrijven. Vanwege Corona werkten wij met 
donaties op afspraak, wat in het begin erg 

wennen was voor onze vrijwilligers en 
donateurs, maar tegelijkertijd erg goed 

bevallen is, om de werkruimte voor onze 
vrijwilligers veilig te houden. 

HEEL HAARLEM HELPT MEE



FINANCIËLE DONATIES

Naast fantastische speelgoed donaties 
mochten wij ook mooie financiële donaties ontvangen. 
Bijdragen die wij zeer waarderen. De trouwe leden van 
de Club van 600 doneerden maandelijks of jaarlijks een 
bedrag en zo subsidieerde de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Haarlem en Spaarndam onze cadeaus voor het 
Sinterklaasfeest. Daarnaast keerde Gemeente Haarlem in 2020 
een waardevol bedrag aan subsidie uit. 

Ook de volgende initiatieven en bedrijven steunden ons dit moeilijke jaar:
● Tafelronde Santpoort
● Statiegeldboxen van de AH’s
● Rotaryclub Kennemer Laat
● Geef.nl noodactie
● Sint Jacobs Godshuis en Vincentiusvereniging



VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers hebben in 2020 heel wat extra 
stappen gezet om de Speelgoedbank te kunnen laten 
draaien. Direct na de lockdown werd er een werkproces 
vanuit huis opgezet, waarbij onze vrijwilligers thuis aan het 
sorteren, schoonmaken en inpakken van het gedoneerde 
speelgoed begonnen. Zodra het mogelijk was organiseerden 
we zogenaamde “ledenopeningen” waarbij we onze leden op
 afspraak de mogelijkheid gaven om bij ons te winkelen. Ook 
bezorgden we speelgoed aan huis en namen we telefonisch
 bestellingen op die de gezinnen vervolgens op konden halen. 

We hebben geleerd dat onze vrijwilligers allemaal eigenlijk ontzettend 
flexibel zijn en zich met grote inspanning en met een groot hart voor de 
stichting en onze leden hebben gewerkt. 



VRIJWILLIGERS - GOODIE BAG

Voor de vrijwilligers konden we helaas geen jaarlijkse vrijwilligersdag organiseren
. 

Wel konden we hen verrassen met een echte “Speelgoedbank Goodiebag” met 
hierin een aantal passende cadeaus, zoals een mooie kaarsenhouder met het 

logo van de Speelgoedbank, thee en chocolade, een mondkapje
 met het Speelgoedbanklogo en (met een knipoog) een mooi verpakte 

wc-rol van The Good Roll. 

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.



SPEELGOEDBANK IN BEELD

Het was in 2020 niet te missen: Corona. 

Met succes hebben wij gecommuniceerd met onze leden, 
klanten en donateurs via Social Media en onze website. 

Zo was het steeds duidelijk of en wanneer we geopend waren, welke 
extra initiatieven en maatregelen we namen en vroegen we met 

groot succes via Geef.nl de steun van Haarlem in verband met 
het ontbreken van inkomsten. 

Er verschenen artikelen in de wijkkrant Haarlem-Oost en in de 
Kinderkrant Haarlem (Jong023). En net als vorig jaar hing heel 

Haarlem rond Sinterklaas vol met grote Speelgoedbank posters 
. 


