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Voorwoord
Het jaar 2021 was het tiende jaar dat Stichting Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern
(hierna ook wel De Speelgoedbank genoemd) de kinderen uit regio Utrecht voorzien heeft van
speelgoed, spellen, boeken en fietsen. In dit verslag is te lezen hoe onze organisatie is
opgebouwd, de missie, visie en kernactiviteiten compleet met het jaaroverzicht.
In 2021 hebben wij een positief exploitatieresultaat behaald (2021: € 1.662 euro en 2020: €
493 euro). In totaal bedroegen de donaties, sponsorgelden en subsidies in 2021 € 4.243 euro,
wederom een hoog bedrag. De kosten bedroegen € 2.581 euro en waren daarmee veel lager
dan in 2020, waardoor een positiever resultaat werd behaald dan in 2020.
Net als afgelopen jaren zijn er initiatieven ondernomen die onder meer hebben geleid tot een
vergroting van onze naamsbekendheid en/of verhoging van bezoekersaantallen.
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en ook dit jaar was er een kleine groep
vrijwilligers bereid om coronaproof te helpen. Met NLdoet hebben wij een inzameling
gehouden en hebben veel inwoners uit regio Utrecht speelgoed geschonken aan onze
stichting.
Het 10-jarig jubileum van De Speelgoedbank hebben we door Covid-19 weliswaar niet groots
kunnen vieren, maar hebben we wel alle gezinnen kunnen trakteren op een goed gevulde
feesttas.
De Speelgoedbank heeft ook in 2021 weer de cadeaus verzorgd voor Sinterklaas. Vanwege
Covid-19 is het Sinterklaasfeest in een iets sobere versie gelukkig toch door kunnen gaan, in
tegenstelling tot 2020. Doelgroep zijn de kinderen van de 10 (verschillende) voedselbanken
van de stad Utrecht en Leidsche Rijn. Voor de sponsoren en vrijwilligers is het ieder jaar weer
een terugkerend hoogtepunt.
Voor het komende jaar verwacht het bestuur wederom een stijging van het aantal kinderen
dat De Speelgoedbank bezoekt, mede vanwege de economische crisis door Covid-19.
Door Covid-19 hebben we wederom een ander jaar gehad dan voorheen. Door het in 2020
geïntroduceerde systeem om op afspraak te komen konden de uitgiftes gewoon doorgaan.
Helaas betekende dit wel dat de kinderen tot september 2021 nog steeds niet zelf speelgoed
konden uitkiezen. De gezinnen kregen wel extra speelgoed mee in deze tijd.
De voordelen van dit systeem wegen zeker op tegen de nadelen, waardoor ervoor gekozen
is om het systeem blijvend in te zetten. Het is namelijk tijdbesparend voor zowel de organisatie
als de gezinnen, men hoeft niet meer onnodig te wachten. En er zijn minder vrijwilligers nodig
per uitgifte.
Al met al kijken wij terug op een mooi jaar, een jaar dat is mogelijk gemaakt door onze
vrijwilligers en vrijgevige donateurs. Het Bestuur bedankt iedereen hiervoor hartelijk. Immers
deze hulp maakt het voor onze kleine Stichting mogelijk om iets wezenlijks te betekenen voor
kinderen in de regio Utrecht die geen of beperkt toegang hebben tot goed en deugdelijk
speelgoed.
De Meern, mei 2022
Het Bestuur Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern
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1. De organisatie van Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern
1.1 Algemeen
Stichting Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern is een zelfstandige stichting die
uitsluitend ten doel heeft het verstrekken van speelgoed (met name gebruikt speelgoed dat
goed is voor een 2e ronde) aan kinderen uit de regio Utrecht. Ieder kind heeft het recht om te
spelen ongeacht de thuissituatie en de (economische) mogelijkheden van hun
ouders/verzorgers. Om te bepalen wie daarvoor in aanmerking komt, wordt gebruik gemaakt
van zogenaamde verwijzers. Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die
een brief invullen voor gezinnen die in aanmerking komen voor de Speelgoedbank waarna zij
kosteloos speelgoed kunnen komen uitzoeken. Wij hebben een nauwe samenwerking met de
Voedselbanken van de gemeente Utrecht. De coördinatoren worden op de hoogte gebracht
van de activiteiten van de Het Speelkwartier via de mail.
Alle werkzaamheden binnen Het Speelkwartier worden door vrijwilligers uitgevoerd. Het
betreft dan onder meer de activiteiten ten aanzien van: de verwijzers, het logistieke proces,
de financiën, de inzet van vrijwilligers en de externe contacten. Alle vrijwilligers verrichten
deze werkzaamheden onbetaald. Uiteraard zijn er kosten voor de bedrijfsvoering. Inkomsten
daarvoor worden door sponsoring verkregen maar ook door donaties van particulieren en
inzamelacties of collecten van kerken en scholen. Onder de volgende kopjes wordt nader
ingegaan op de werkzaamheden van de verschillende onderdelen van de organisatie.

1.2 Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat aan het eind van het verslagjaar uit drie personen. Alle
drie hebben een statutaire functie: voorzitter, secretaris en penningmeester. De
bestuursleden, die op 31 december in functie waren zijn opgenomen in onderstaand schema.
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Naam
Jolanda Borst
Claudia Scholder
Véronique Dekker

Het bestuur is actief met het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. In verband met Covid19 is er extra aandacht geweest voor de vrijwilligers of ze nog allemaal gezond waren en het
goed maakten. Daarnaast zijn er extra interne nieuwsbrieven verstuurd.

1.3 Vrijwilligers, taakgroepen en projecten
In 2021 werkte Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern met ruim 30 vrijwilligers in
verschillende taakgroepen. We kregen er nl. 3 nieuwe vrijwilligers bij, 1 vrijwilliger heeft helaas
afscheid genomen. Dit jaar had de Speelgoedbank vanwege Covid-19 geen stagiair.
Verwijzers
De vrijwilligers in deze taakgroep houden zich uitsluitend bezig met het onderhouden van
contacten met verwijzers. Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die
middels een brief aangeven dat zij vinden dat een gezin in aanmerking komt voor de
Speelgoedbank waarna zij kosteloos speelgoed kunnen komen uitzoeken.
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Vrijwilligers
Het Speelkwartier hecht grote waarde aan de onbezoldigde inzet van haar vrijwilligers. Ook
het afgelopen jaar hebben zij weer prachtig werk verricht binnen Het Speelkwartier. In verband
met Covid-19 heeft er helaas géén informele avond kunnen plaatsvinden.
Uitgifte
Tien keer per jaar wordt de winkel opengesteld voor een uitgiftedag. Minimaal 5 tot 7
medewerkers zijn op zo’n dag actief hiermee. De winkel wordt vooraf schoongemaakt en
aangevuld vanuit de voorraad. Sinds Covid-19 komen de gezinnen op afspraak door het
reserveren van een tijdslot.
Inzameling
Door het jaar heen worden donaties in de vorm van deugdelijk en bruikbaar speelgoed gedaan
door particulieren. Deze worden door diverse vrijwilligers gecontroleerd, eventueel hersteld,
schoongemaakt en gesorteerd alvorens het in de voorraad wordt opgenomen.
Sinterklaas
Jaarlijks wordt in het kader van Sinterklaas ondersteuning verleend aan de coördinator van
het sinterklaasfeest. Doelgroep zijn alle kinderen die de 10 Voedselbanken in Utrecht en
Leidsche Rijn bezoeken. De ondersteuning bestaat uit: het leveren van mooie nieuwe cadeaus
voor kinderen uit de leeftijdsgroep van 0-9 jaar. In 2021 hebben wij 336 kinderen blij kunnen
maken met een Sinterklaascadeau. Ook leverden we een Sinterklaascadeau voor ca. 60
kinderen van 4 instellingen; woonvormen met kinderen van onze doelgroep.
De nieuwe cadeaus die we door het jaar heen ontvangen, worden in voorraad gehouden, de
overige cadeaus worden aangekocht, omdat wij met het Sinterklaasfeest de kinderen graag
een nieuw cadeau willen geven. Deze cadeaus worden zorgvuldig uitgezocht per leeftijd en
geslacht om zo ieder kind een passend cadeau te kunnen bieden. Met een groep van ca.
vijftien vrijwilligers zijn deze cadeaus ingepakt en klaargezet voor transport.
Financiën en Fondsenwerving
Naast het voeren van een juiste en volledige administratie behoort ook fondsenwerving, het
zoeken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande donateurs
tot het werk van deze taakgroep. Mede door de naamsbekendheid die Het Speelkwartier
inmiddels heeft verworven in de regio, hoeft hier niet heel actief op te worden geacteerd.
Communicatie
Twee vrijwilligers zijn regelmatig bezig met het onderhouden van onze website en Facebook.
Daarnaast verzorgen zij onze interne nieuwsbrieven en kerstkaart om het lijntje open te
houden.
Rugzakproject
Sinds 2018 levert Het Speelkwartier jaarlijks zeer goed gevulde en duurzame rugzakken
(t.w.v. ca. 65 euro) aan ca. 15 scholieren van groep 8 uit de doelgroep, die naar de brugklas
gaan. Hiermee zijn zij van alle benodigde schoolspullen voorzien en hebben ook zij een
mooie start van hun middelbare schooltijd.
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NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks, samen met duizenden organisaties in het land,
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De Speelgoedbank doet hier ook altijd
aan mee, maar helaas eindigde de 17e editie van NLdoet door Covid-19 in een anticlimax.
Er kwam geen nieuwe landelijke datum, dus heeft de Speelgoedbank een mini NLdoet
gehouden op 14 maart. Volledig coronaproof zijn er weer werkzaamheden verricht, zoals
een kast voor naast de balie voor het papierwerk, een boekenkast gemaakt, is er weer flink
wat werk verzet in de kelder, is de winkel aangevuld en het magazijntje achter de winkel
opgeruimd.

1.4 Huisvesting
Vanaf het begin is Het Speelkwartier gevestigd in het bedrijfspand van hoofdsponsor Boreco,
op Strijkviertel in De Meern. Deze locatie huurt zij “omniet” (zonder enige vergoeding).
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2. Visie, Missie en kernactiviteiten
2.1 Onze visie
Ieder kind heeft het recht om te spelen. Het spelen draagt bij aan een optimale sociaal,
emotioneel, motorisch en cognitieve ontwikkeling van kinderen zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.
Kinderen hebben dat recht, onafhankelijk van hun thuissituatie en (economische)
mogelijkheden van hun ouders of verzorgers.
Organisatievisie
Wij werken aan het realiseren van deze visie vanuit onze betrokkenheid met kinderen (en hun
ouders of verzorgers). Wij dragen hier actief aan bij en doen dit met zo veel mogelijk
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

2.2 Missie
1. Kinderen die geen of beperkt toegang hebben tot goed en deugdelijk speelgoed de
mogelijkheid geven om te spelen door hen gratis speelgoed te verstrekken;
2. Kinderen (onder meer) daardoor in staat stellen zich in sociaal, emotioneel, motorisch en
cognitief opzicht (optimaal) te ontwikkelen;

2.3 Kernactiviteiten
Om bovenstaande te kunnen realiseren, is een plan gemaakt waarin de volgende
kernactiviteiten zijn opgenomen:
Onze speelgoed bank fungeert als de draaischijf. Er komt speelgoed in er gaat mooi en goed
bruikbaar speelgoed weer uit. Kinderen komen onder begeleiding van ouders/verzorgers naar
onze winkel toe om speelgoed uit te zoeken.
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3. Fondsenwerving
Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern is voor haar bedrijfsvoering volledig afhankelijk
van giften en van sponsors. Dat geldt voor het speelgoed dat we inzamelen en uitdelen, maar
ook voor alle andere kosten. De Speelgoedbank ontvangt inmiddels vele spontane
schenkingen, gezien de gegenereerde naamsbekendheid in de regio, en door de vrijwilligers
en hun contacten. Naast vele particulieren die deugdelijk en goed of nieuw speelgoed bij ons
brengen zijn zowel grote als MKB-bedrijven uit de regio belangrijke sponsors. Echter met
regelmaat worden ook gelden vanuit de Kerken en Scholen gekregen.
Hoe blij we ook zijn met al deze initiatieven, het blijft vooral moeilijk om sponsoren te vinden
die zich voor een langere periode aan Het Speelkwartier willen verbinden. Maar we blijven vol
goede moed donateurs en sponsors werven! Dank aan bedrijven, verenigingen, particulieren,
scholen, kerken etc. die ervoor hebben gezorgd dat we in 2021 kinderen konden voorzien van
een ruim assortiment speelgoed, boeken en spellen. Ook in de komende jaren hopen wij te
kunnen rekenen op hun hulp. Onderstaand overzicht geeft inzage in onze donoren en hun
ondersteuning.
Albert Heijn distributiecentrum Strijkviertel
Plastic tassen
Albert Heijn Mereveldplein, Terwijden en VleuterwijdeMoestuintjes
Altrecht GGZ
Speelgoed
ASR
Speelgoed
Bilthovense Boekhandel
Speelgoed
BORECO
Huisvesting
BSO Atlantis
Speelgoed
Diaconessen ziekenhuis
Speelgoed
Diaconie Protestanse Gemeente
Financiële bijdrage
Geref. Kerk (vrijg.) Leidsche Rijn Diaconie
Financiële bijdrage
Gertrudis school
Speelgoed
Gestelse bazar
Speelgoed
Jet-Tech
Speelgoed
Levendig uitgeverij
Speelgoed
Maarssen, woonwijk Opburen
Speelgoed
Hosting website en realiseren
Netsimpel
reserveringssyteem
OBS Het Zand
Speelgoed
OBS Tuindorp
Speelgoed
Op de groene Alm
Speelgoed
Rabobank
Speelgoed
Speelgoed en korting op
PLUS Supermarkt, Giel Smits, in Veldhuizen
boodschappen
Rijnwaarde Diaconie
Financiële bijdrage
Stichting De Barrage
Speelgoed
Swap Sint
Speelgoed
Thys Toys
Korting op stoepkrijt
U an Utreg
Sportspullen
Vastgoed Onderhoud Centrale
Speelgoed
Velux Dakramen
Financiële bijdrage
WPS
Speelgoed
Zorgboerderij Welsaam
Speelgoed
Diverse particulieren
Financiële bijdrage en (nieuw)
speelgoed
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4. Financiën

Balans
(bedragen in Euro’s)

dec 2021
Vlottende activa
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren
Bank
Spaarrekening
Totale Activa

0
0
3.758
15.750

Vermogen
Reserves
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen

17.846
1.662

dec 2020
0
0
2.096
15.750
19.508

Crediteuren
Nog te ontvangen facturen
Totale passiva

17.846

17.353
493
19.508

17.846

0
0
19.508

0
0
17.846

Resultatenrekening
(bedragen in Euro’s)

dec 2021
Inkomsten
Sponsorgeld & subsidies
Kosten
Kosten materialen
Marketingkosten
Contributie
Overige kosten
Bankkosten
Totale Kosten
Resultaat boekjaar

dec 2020
4.243

1.533
0
0
906
142

5.382

3.158
0
0
1.597
134
2.581

4.889

1.662

493

Toelichting op de jaarrekening
Zowel het vermogen als het resultaat is bepaald op basis van historische kosten of lagere
marktwaarde. Controle heeft plaatsgevonden door de kascommissie welke alles in orde heeft
bevonden.
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