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voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Speelgoedbank Haarlem en 
Omstreken. 

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

De Corona epidemie bracht ons de grootste veranderingen die we ooit 
hebben meegemaakt. Ook 2021 werd grotendeels bepaald door de 
(on)mogelijkheden die ons geboden werden. Maar ondanks alle 
tegenslagen sloten wij 2021 af met een goed gevoel!



onze cijfers



Na 2021 kunnen we met zekerheid zeggen dat de Corona Crisis een groot gat 
heeft geslagen in onze reserves, maar dankzij enkele hele mooie financiële 
donaties is het ons toch gelukt om te blijven bestaan. 

Met name de langdurige sluiting van onze winkel zorgde ervoor dat we 
inkomsten misliepen. We hebben alle zeilen moeten bijzetten om de 
Speelgoedbank voor onze leden, klanten en donateurs zo goed mogelijk open 
te houden. Gelukkig weten onze leden ons nog steeds te vinden en mogen we 
ook steeds weer nieuwe gezinnen verwelkomen!

Onze maandelijkse donateurs, de Club van 600 is afgelopen jaar gegroeid met 
30% en daar zijn we heel blij mee!

Ook in 2021 hebben we veel boeken verkocht en weggegeven, strips, 
leren-lezen boekjes, prentenboeken en heel veel leesboeken! Wie tegen ons 
zegt dat de jeugd niet leest, die spreken we met veel overtuiging tegen :) Ook 
de stijging in ons constructie speelgoed en onze educatieve materialen zette 
zich goed door.  



De leden omzet bedraagt ongeveer 40% van onze totale omzet. We hebben in totaal €20.735 
weg geven aan 658 KINDEREN, wat ten opzichte van 2020 gelukkig weer een stijging is. Dat 
deze we in de volgende categorieën: 

·         babyspeelgoed             € 945
·         boeken                             € 2.495
·         buiten speelgoed        € 1.195
·         contructief materiaal € 2.205
·         educatief speelgoed  € 770
·         electronica en games € 375
·         feestartikelen               € 120
·         houten speelgoed      € 1.310
·         inrichting                     € 555
·         jongensspeelgoed      € 3.255
·         kleding                             € 755
·         knuffels                  € 365
·         knutselmateriaal         € 810
·         meisjesspeelgoed       € 1.725
·         muziekinstrumenten € 250
·         poppen                   € 1.165
·         puzzels                             € 1.040
·         spellen                             € 1.390



alle kinderen doen mee



 Helaas zorgde Corona ervoor dat we ook in 2021 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 maart gaven we samen met WNF Kennemerland gezelschapsspellen weg in het kader van Earth Hour. 

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. 

Tijdens de zomervakantie mochten de kinderen van de Speelgoedbank naar Klein Caprera (een samenwerking tussen Caprera en Schuur)  een 
geweldige theatervoorstelling bezoeken.

Boekhandel de Vries Van Stockum wist onze kinderen wederom te verrassen met een prachtig leesboeken: Brief voor de koning en Max en de 
Maximonsters. 

In september organiseerden wij met Young Engineers een gratis workshop lego programmeren, waarbij we prachtige robots zagen ontstaan. 

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. 

Gelukkig is het ons gelukt om weer een echt sinterklaasfeest te organiseren voor onze jonge leden, al was sinterklaas dit jaar voor de 
zekerheid nog even thuis. De Pieten brachten een hoop gezelligheid en natuurlijk mooie cadeaus voor de kinderen. 

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



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!

Ook sloten we ons aan bij het nieuwe initiatief HATKA, de Haarlemse Alliantie Tegen Kinder 
Armoede. Waarbij we met alle relevante spelers in de regio samenwerken om kinderen in 
armoede zo’n mooi mogelijke jeugd te bieden.



iedereen helpt mee 
SPEELGOED DONATIES

Het afgelopen jaar ontvingen wij verschillende mooie 
speelgoed donaties, ongeveer 80% van particulieren, 
daarnaast van scholen en bedrijven.

Scholen
● Florencius basisschool Haarlem en Amstelveen, 

sinterklaas inzameling
● Nova College Hoofddorp, inzameling ihkv zelfstandig 

ondernemen

 Bedrijven
● Ikea, boeken en speelgoed
● Meneer Paprika (speelgoedwinkel), magazijnopruiming

Partners 
● Leger des Heils, Bij Bosshardt, magazijnopruiming
● Swap Sint, restant sint speelgoedinzameling
● Albert Heijn Soendaplein, goedzak(sinterklaas)actie 

inzameling 



iedereen 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 sponsorde Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Haarlem en Spaarndam onze cadeaus 
voor het Sinterklaasfeest. 

De tafelronde selecteerde ons wederom als hun goede doel 
voor de champagne verkoop en ook het Sint Jacobs Godshuis 
heeft een geweldige bijdrage geleverd. 

De statiegeldboxen van de verschillende Albert Heijns in 
de regio brachten mooie bedragen op en online ontvingen we 
via Geef.nl, whydonate en andere anonieme donateurs mooie 
bedragen. 



onze vrijwilligers



Onze 36 vrijwilligers hebben in 2021 heel wat extra stappen gezet om de 
Speelgoedbank te kunnen laten draaien. Na een nieuwe lockdown in januari, 
die we gebruikten om de winkel opnieuw te stylen, zijn we net als in 2020 met 
gevulde tassen langs de deuren gegaan bij onze gezinnen. Gelukkig bracht het 
voorjaar minder maatregelen en hebben we zo gewoon mogelijk geprobeerd onze 
gezinnen te verwelkomen. 

Na de zomer was het eindelijk tijd om onze hardwerkende vrijwilligers weer eens 
in het zonnetje te zetten. Met een heerlijke lunch en rondleiding bij Molen de 
Adriaan en daarna een rondje hapjes, drankjes en jeu-de-boules hebben we weer 
eens goed bij kunnen praten en kunnen genieten van ons geweldige team. 


