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Inleiding
Speel-o-theek De Steeg is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouders of verzorgers, maar ook voor
gast- of grootouders om speelgoed te lenen voor kinderen van 0 tot 10 jaar. De speel-o-theek heeft
een breed samengestelde collectie speelgoed van circa 850 stuks voor alle leeftijdsgroepen en
ontwikkelingsstadia. Vrijwilligers dragen er zorg voor dat al het speelgoed goed wordt onderhouden
en regelmatig wordt vernieuwd. Het lidmaatschap kost €27,50 per jaar en biedt daarmee een
laagdrempelige toegang tot speelgoed. Speelgoed is vaak duur en lang niet alle gezinnen hebben de
middelen voor aanschaf. Een speel-o-theek is dan een uitkomst.
De speel-o-theek is in 1983 begonnen als burgerinitiatief en bestaat nog steeds dankzij de inzet van
gemiddeld 35 vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers. Drie keer per week kunnen de leden
gedurende anderhalf uur speelgoed komen lenen en terugbrengen. Tijdens de openingstijden staat
de koffie, thee en limonade klaar en is de speel-o-theek een ontmoetingsplek voor kinderen en hun
verzorgers. Op maandagmorgen komen de (gast)ouders met kinderen die nog niet naar de
peuterspeelzaal of basisschool gaan. Op woensdagmiddag en zaterdagochtend komen de
basisschoolleerlingen ook mee. Er is bewust gekozen om ook in het weekend open te zijn, zodat ook
ouders die allebei doordeweeks werken speelgoed kunnen lenen.
Op woensdagmorgen zijn de medewerkers aan het werk om speelgoed gereed te maken voor de
uitleen om het te repareren of aan te vullen.
2016 stond in het teken van fondsenwerving, publiciteit en samenwerking met andere instanties die
te maken hebben met kinderen

Rabobank en ING.
Afgelopen jaar hebben we bij beide banken een aanvraag ingediend voor taal-, reken en denkspellen
en bewegingsspeelgoed.
Het heeft geresulteerd in een donatie van de Rabobank en de ING bank respectievelijk van €750 en
€1000!
De Rabobank ondersteunt lokale maatschappelijke en culturele initiatieven met financiële bijdragen.
Een aantal vrijwilligers is in april naar een evenement geweest dat door de RABObank werd
georganiseerd speciaal voor vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en maatschappelijke
instellingen. Ook wel de “Helden om de Hoek”genoemd.
Het was een feestelijke avond met een optreden van Karin Bloemen. Tijdens dit evenement werden
aan 5 organisaties een cheque uitgedeeld ter waarde van €2000.
3 Bestuursleden woonden op 2 november een feest bij in theater het Spant! in Bussum waar 60
organisaties een symbolische cheque ontvingen.
De ING bank doneert jaarlijks aan projecten die worden voorgedragen door werknemers.
De zoon van een bestuurslid van de speel-o-theek heeft geld aangevraagd voor haar
vrijwilligerswerk

Publiciteit
De publiciteitswerkgroep is uitgebreid met een medewerker die freelance journalist is. Zij levert
teksten aan voor de nieuwe website waar hard aan wordt gewerkt.
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Samenwerking
Speel-o-theek De Steeg is een partner in de keten van Kindzorg. De speel-o-theek werkt onder
andere samen met de Jeugd gezondheidsdienst Gooi- en Vechtstreek, het CJG (Centrum voor Jeugd
en Gezin), VVE (voor- en vroegschoolse educatie), Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier, het
Kinderzwerfboek (een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp), Versa Welzijn, Bink,
logopedistenpraktijken en stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren. Verder is er een
samenwerkingsverband met de netwerkorganisaties Duurzaam Hilversum en Hilversum Verbonden,
het Platform Armoedebestrijding, de Voedselbank en de Speelgoedbank.
Door het actief lobbyen van een medewerker is de speel-o-theek sinds eind 2016 toegevoegd aan de
regeling “Meedoen”. Die regeling geldt voor iedereen met een inkomen van minder dan 110% van
het sociaal minimum. Gezinnen kunnen een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld schoolreisjes,
gymnastiekkleding of een lidmaatschap van de speel-o-theek. De vergoeding bedraagt €200, - per
jaar per kind. Deze gemeentelijke regeling bestaat sinds 1 juli 2016.
De gemeente Hilversum heeft in december een netwerkbijeenkomst georganiseerd: ”Kansen voor
Kinderen”. Het kabinet stelt extra financiële middelen beschikbaar om er voor te zorgen dat kinderen
uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien. De gemeente moet in samenwerking
met organisaties er zorg voor dragen dat de middelen goed besteed worden. Gedacht wordt aan
voorzieningen in natura, dus zo veel mogelijk er op gericht dat kinderen er direct iets aan hebben.
Behalve de speel-o-theek waren onder andere de volgende organisaties vertegenwoordigd:
Voedselbank, Jeugdsport- Jeugdcultuurfonds, Versa Welzijn, Speelgoedbank, stichting Leergeld,
Maatjesproject, Onderwijs- en Jeugdfonds, Voortgezet onderwijs, Jeugd en Gezin Gooi- en
Vechtstreek, Sociaal Plein, Sociaal Domein, en stichting MEE. Uit de lokale politiek waren wethouder
Arjo Klamer en raadslid Nelleke Degenhart aanwezig. Er is een Task Force opgericht die gaat
nadenken over de aanpak van dit initiatief. Daarnaast is er door iedereen goed genetwerkt en zijn er
concrete afspraken gemaakt voor samenwerking.
De stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren heeft als doelstelling te voorkomen dat kinderen door
geldgebrek sociaal uitgesloten worden. Leergeld heeft veel contacten met ouders van gezinnen die
van een minimuminkomen moeten rondkomen. De speel-o-theek en stichting Leergeld hebben
afgesproken dat Leergeld ouders met kinderen zal doorverwijzen naar de speel-o-theek wanneer
blijkt dat kinderen onvoldoende kunnen spelen door een gebrek aan speelgoed.
De speel-o-theek werkt aan samenwerkingsinitiatieven op het gebied van voorschoolse (2 tot 4 jaar)
en vroegschoolse (4 tot 6 jaar, groep 1 en 2) educatie (VVE). Bij deze initiatieven gaat het om het
signaleren en voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Het gaat dan niet alleen om
achterstand bij taal, maar ook bij spelen, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op
dit vlak wil de speel-o-theek gaan samenwerken met Versa Welzijn en Bink. Beide organisaties zijn al
een keer in de speel-o-theek op bezoek geweest om hierover te brainstormen.
Verder wil de speel-o-theek in Hilversum bijdragen aan de VVE door het beschikbaar stellen van
educatief speelgoed. Als ouders hun kinderen meenemen naar de speel-o-theek, stimuleren de
kinderen elkaar, want zien spelen doet spelen. Ouders vroegen om meer educatief speelgoed. Om
aan deze vraag tegemoet te komen heeft de speel-o-theek bijvoorbeeld het grote basisschoolspel,
Loco en een taalkwartet aangeschaft.
Jeugdwerkmedewerkers van Versa Welzijn zijn een paar keer in de speel-o-theek geweest. Buurthuis
de Lelie gaat lid worden van de speel-o-theek, zodat spelletjes geleend kunnen worden voor een
taalproject. In de speel-o-theek wordt het kinderbuurtwerk van Versa Welzijn gepromoot. We mogen
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zelfs gratis “strippenkaarten ”uitdelen aan kinderen die anders niet zouden kunnen deelnemen aan
deze activiteiten omdat de ouders daar geen geld voor hebben.
Verder neemt de speel-o-theek deel aan workshops, netwerkbijeenkomsten en cursussen die door
Versa Welzijn worden georganiseerd en gaan medewerkers naar regionale bijeenkomsten die zij
regelt. De speel-o-theek maakt gebruik van de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale. Ook was
een vertegenwoordiging van de speel-o-theek aanwezig bij een netwerkbijeenkomst van “Hoost” in
de wijk Oost. Dit is een buurt- en zorgnetwerk, waarin zorg en welzijn samenwerken. De speel-otheek was uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling daarvan.
Versa Welzijn heeft in november een netwerkbijeenkomst georganiseerd in het Muiderslot.
Ieder jaar is er zo’n bijeenkomst bij één van de deelnemers, allemaal instanties die met vrijwilligers
werken. Onder andere musea. Er wordt informatie uitgewisseld, over bijvoorbeeld het maken van
werkroosters. Er vinden “kruisbestuivingen” plaats
Van de Speelgoedbank hebben wij doorverwijsformulieren gekregen, zodat we mensen met lage
inkomens zelf kunnen doorsturen. Kinderen kunnen vier keer per jaar gratis speelgoed halen bij de
Speelgoedbank, die een keer per maand open is.
Een bestuurslid van de speel-o-theek heeft een logopediepraktijk in contact gebracht met de
Speelgoedbank, omdat er binnen de praktijk meerdere gezinnen in aanmerking kwamen voor een
lidmaatschap van de Speelgoedbank.
De speel-o-theek verleent medewerking aan voorlichtingsbijeenkomsten op peuterspeelzalen, die
door het CJG (centrum voor jeugd en gezin) worden georganiseerd. Het CJG geeft op zijn beurt
informatie over de speel-o-theek tijdens de bijeenkomst voor nieuwe burgers die jaarlijks door de
gemeente wordt georganiseerd. In 2017 hopen we een eigen kraam te hebben.
De ruimte van de speel-o-theek wordt incidenteel gebruikt voor een bijeenkomst van het Sociaal
Netwerkcafé Hilversum Oost, een samenwerkingsverband voor jeugd van 0 tot 18 jaar. De
organiserende partners zijn het CJG, Teens-on-a-mission, de buurtcoördinator van de gemeente voor
maatschappelijk- en jongerenwerk en Versa Welzijn.
Nog een voorbeeld van samenwerking met andere instanties die met kinderen te maken hebben, is
bijvoorbeeld het overleg met de logopedistenpraktijk “Spraaktaal”. Zij denken mee over de aanschaf
van speelgoed en willen cliënten door sturen naar de speel-o-theek.
Medewerkers van de speel-o-theek hebben voorlichting gegeven op een themaochtend in de
Erfgooiersspeeltuin waar ouders met kinderen komen. Deze themaochtenden worden georganiseerd
door de ouderinspiratiegroep “Kind en koffie”.

VSN en andere speel-o-theken.
De speel-o-theek in Hilversum is lid van de Vereniging Speel-o-theken Nederland (VSN). Een aantal
medewerkers bezoekt de jaarvergaderingen, en gaat op werkbezoek bij andere speel-o-theken om
de eigen deskundigheid te vergroten en kennis uit te wisselen.
In november organiseerde de VSN een landelijke dag in Veenendaal. 3 Medewerkers hebben deze
interessante bijeenkomst bijgewoond. Er werd onder andere voorlichting gegeven over betaalbare
betaalautomaten, themaochtenden, kinderopvang, VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie),
en IKC (integraal kindcentrum).
Het ging tevens over de ITLA, (international toy library association), de internationale conferentie
voor speel-o-theken in mei 2017 in “Corpus” in Leiden.
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Een paar bestuursleden van de VSN treden af in 2017. Een medewerker van speel-o-theek De Steeg
heeft zich aangemeld voor een functie in het bestuur van de VSN.
Dankzij de presentatie over een mobiele betaalautomaat op deze dag kunnen de leden van de speelo-theek binnenkort automatisch betalen.
In opdracht van de VSN hebben twee derdejaarsstudenten van de ergotherapieopleiding van de
Hoge School Amsterdam onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen speelo-theken en ergotherapeuten. Twee citaten uit hun verslag:
“Spelen bevordert probleemoplossend, creatief, flexibel en prestatiegericht handelen” en “Het
uiteindelijke doel is dat het kind tot spelen komt, daar plezier aan beleeft en zo kan meespelen met
andere kinderen, waardoor participatie bevorderd wordt.”(Spaargaren&Taam, 2013)
Één van de conclusies van het onderzoek was: Ergotherapeuten en speel-o-theken kunnen elkaar
steunen als het gaat om kennisoverdracht over spel en ontwikkeling van kinderen.
Één van de conclusies van het onderzoek was: Ergotherapeuten en speel-o-theken kunnen elkaar
steunen als het gaat om kennisoverdracht over spel en ontwikkeling van kinderen.
In maart zijn medewerkers naar een regionale bijeenkomst van speel-o-theken geweest in Maarssen.
De coördinator van speel-o-theek Maarssen heeft grote plannen voor intensieve samenwerking
tussen speel-o-theken onderling. Die speel-o-theek is gevestigd in een bibliotheek.
Een paar medewerkers hebben een werkbezoek afgelegd in de speel-o-theek in Baarn, die tevens in
een bibliotheek zit. Er is onderling informatie uitgewisseld.
De speel-o-theek heeft op 25 september met een informatiekraam deelgenomen aan Hilversum
Actief, een combinatie van de Sportfair en Vrijetijdsmarkt.
Er is veel informatie verstrekt
Twee studenten van de Hogeschool Utrecht hebben een interview gehouden naar aanleiding van de
speelgoedbeurs die in de speel-o-theek was in november. Tijdens de beurs hebben ze foto’s gemaakt,
die waren te zien op Hilversum.hu.nl.
Via de VSN kwamen 2 studenten van de ergotherapieopleiding in Amsterdam een onderzoek doen
over de eventuele samenwerking van speel-o-theken met ergotherapeuten.

Speelgoedbeurs
Op 5 november hielden we onze jaarlijkse speelgoedbeurs, deze keer op zaterdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur. We hebben onze Pr weer vooral gedaan via advertenties in onder andere de Gooi en
Eembode. Oud inbrengers, belangstellenden en leden zijn via e-mail op de hoogte gebracht van de
beurs. Een studente van de HU heeft op de site www.hilversum.hu.nl meerdere stukjes aan de
speelgoedbeurs en de speel-o-theek gewijd. Ook was er weer een facebook actie. Wie ons
beursbericht likede kon een waardebon winnen voor een gratis abonnement voor de Speel-o-theek
of ter waarde van €25 inkopen doen op de speelgoedbeurs. Dit was een groot succes en de winnares
ging met 2 tassen vol speelgoed naar huis.
Er zijn ongeveer 60 bezoekers tijdens de beursdagen geweest en 20 medewerkers. Dit was helaas
minder dan vorig jaar. We denken dan ook na om het toch weer op een avond te houden. Wel is er
bijna net zoveel verkocht dus per klant werd er meer meegenomen.
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Dit jaar zijn er 1350 stuks speelgoed ter verkoop aangeboden. Veel inbrengers schonken het
speelgoed wat niet verkocht was aan de speel-o-theek. Al het speelgoed dat overbleef na de beurs
hebben we tot kerst nog te koop aangeboden in de speel-o-theek tijdens openingsuren.
Als speelgoedgroep hebben we weer heel veel leuk speelgoed voor de speel-o-theek kunnen kopen
zoals Thomas de Trein rails en locomotieven, barbies, elektronisch drumstel, keukentje, my little
petshop en heel veel spellen en puzzels.
Overgebleven speelgoed is na de beurs opgehaald door de weggeefwinkel Wijdemeren maar dit
nadat de stichting Kennis zonder Grenzen speelgoed voor Burundi had uitgezocht voor patientjes van
een neurologische kliniek waar de Hilversumse Amy Besamusca begeleiding geeft.
Zonder de inzet van alle vrijwilligers, sommigen zelfs de hele week, had de beurs niet zo’n succes
kunnen zijn. Iedereen nogmaals bedankt!
Na de beurs was de opbrengst €370 en na de restverkoop was de totale opbrengst uiteindelijk €510.
Een resultaat waar we heel blij mee zijn.

Initiatieven voor 2017














Kast voor de nieuwe categorie T, Taal-, denk- en rekenspellen
Uitbreiding van deze categorie
Meer bewegingsspeelgoed
Meer coöperatieve spellen
Uitbreiding van samenwerking met deelnemers van de netwerkbijeenkomst “Kansen
voor kinderen”.
Speelgoedaanschaf in samenwerking met logopediepraktijken/
kinderfysiotherapeuten
Kwalitatief beter verpakkingsmateriaal
Ingebruikname van een betaalautomaat
Het digitaliseren van de speelgoedcatalogus
Een eigen informatiekraam op de jaarlijkse informatieavond voor nieuwe inwoners
van Hilversum
Het lanceren van de nieuwe website
Themakisten promoten
Het opnieuw proberen om samenwerking met de VVE vorm te geven.

Visie
Spelen is dé manier voor kinderen om zich te ontwikkelen.
Speelgoed geeft het kind belangrijke mogelijkheden tot oefenen, ontdekken, experimenteren en
fantaseren. Via spel kan een kind zich ook beter leren uiten en allerlei indrukken en emoties
verwerken.
Er bestaat bij het kind een even grote behoefte aan spelen als aan eten, drinken en slapen. Daarom
heeft ieder kind er recht op speelgoed en spelmaterialen binnen zijn bereik te hebben ten behoeve
van zijn ontwikkeling.
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Omdat een kind op bepaalde gebieden zijn leeftijd ver vooruit kan zijn en op een ander gebied juist
gestimuleerd dient te worden, is het speelgoed in de speel-o-theek niet naar leeftijd, maar naar
ontwikkeling / categorie gerangschikt.
De ontwikkeling van een kind is onder te verdelen in 3 gebieden waarbij de speel-o-theek dit verder
onderverdeelt in acht categorieën.
De sociaal-emotionele ontwikkeling:
gezelschapsspellen
G / blauw
fantasiemateriaal
F / geel
expressiemateriaal
E / oranje
De verstandelijke ontwikkeling:
constructiemateriaal
puzzels
taal-, reken- en denkspellen
De lichamelijke ontwikkeling:
bewegingsmateriaal
(voor de grove motoriek)
zintuiglijk materiaal
(voor de fijne motoriek)

C / bruin
P / groen
T/ paars

B / zwart
Z / rood

Binnen deze categorieën proberen we zo veel mogelijk verschillend speelgoed aan te schaffen.
Speelgoed dat vooral jonge of oudere kinderen aantrekt of juist jongens of meisjes. Onze speel-otheek leent sinds zijn opening op 9 november 1983 speelgoed uit.
De leden worden betrokken bij de keuze van de samenstelling van het assortiment speelgoed. Het
leengedrag van de leden is van invloed op de speelgoedaanschaf. Het speelgoedbestand blijft op
deze wijze kwalitatief, aantrekkelijk en uitdagend.
Onze medewerkers hebben een goed inzicht in de spelontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen
zij de (gast-) ouders advies geven over welk speelgoed het beste bij de ontwikkeling van het kind
past.
Een aantal medewerkers hebben dankzij de speel-o-theek een kans gekregen om zich beter te
ontwikkelen voor hun integratie in de samenleving. Denk hierbij aan het inlopen van hun
taalachterstand of het leren communiceren met anderen. Daarbij is Speel-o-theek “De Steeg” een
belangrijke ontmoetingsplek voor de ouders om met elkaar in contact te komen, terwijl de kinderen
samen spelen.

Cijfers
De speel-o-theek in cijfers:






91 gezinnen waren eind 2016 lid van de speel-o-theek
35 vrijwilligers zijn als medewerker in de speel-o-theek actief
De collectie bestaat uit 850 stuks speelgoed
In 2016 is er 2040 keer uitgeleend. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan in 2015.
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Speelgoed
In 2016 zijn we druk bezig geweest met het verder uitbreiden van onze nieuwe categorie Taal-,
reken- en denkspellen. Gebleken is dat dit een goed idee is. Er is veel vraag naar speelgoed uit deze
kast. Mede omdat dit speelgoed is wat maar voor een korte leer- en ontwikkelingsfase van het kind
is. We hebben niet alleen spellen gekocht om taal en rekenen te stimuleren maar ook breinbrekers
voor de slimme kinderen.
Omdat we ook kwalitatief goede spellen willen aanschaffen hebben we zowel bij de RABO bank als
de ING bank een aanvraag gedaan voor geld om deze categorie uit te breiden. We zijn dan ook heel
blij, dat we na het maken van een goed onderbouwde aanvraag, dit geld hebben gekregen. Van de
RABO bank hebben we €750 gekregen en van de ING €1000. Komend jaar gaan we dit verantwoord
uitgeven na onder andere overleg met ouders, logopedisten en Versa Welzijn een organisatie voor
maatschappelijk werk in Hilversum. Ook gaan we nog een paar “fietsen” kopen om vooral de oudere
kinderen meer aan het bewegen te krijgen.
De T categorie gaat ook zijn eigen kast krijgen die we nu begin 2017 aan het maken zijn.
Afgelopen jaar is er speelgoed gedoneerd door verschillende leden en niet-leden. Bij het AZC Crailo,
wat helaas moest sluiten hebben wij ook nog fietsen en stepjes op kunnen halen die anders de
container in gingen.
De gemeente Hilversum is sinds dit jaar ook lid van de speel-o-theek en heeft speelgoed geleend
voor de informatie markt op Anna’s Hoeve. Dit was een groot succes.
In 2017 staat dus het uitbreiden van de T-categorie voorop. Maar ook nieuw bewegingsmateriaal.
Ook willen we op zoek naar goede en stevige plastic dozen om het speelgoed in te verpakken.
Het uitbreiden van coöperatieve spellen blijft een speerpunt. Deze zijn er niet zoveel maar we
houden nieuwe spellen en leveranciers goed in de gaten.
Het digitaliseren van onze speelgoedcatalogus neemt veel meer tijd in beslag dan we hoopten. Ook
hier gaan we vol goede moed in 2017 mee verder.
Dit jaar hebben we onder andere het volgende speelgoed aangeschaft.
Beweging: space scooter junior, stelten, loopauto, babyroller, wip
Constructie: houten knikkerbaan, boerderij tandwielenset, Thomas de trein locomotieven ed.
Expressie: klei sets, keyboard en krijt spirograph
Fantasie: BBQ, doktersset, trein en speelset
Gezelschapsspellen: wildlife natuurspel, pinguïn panic, magisch spiegelspel, kubb
Puzzels van: hello Kitty, wall-E, cars, Eric Carle
Taal-, reken- en denkspellen: (mini) loco, electro, ik leer…., colour code, V Tech rol en rij
Zintuiglijk: blokken puzzel, draaitol, magnetisch doolhof
Verjaardag: slagbal, ringwerpspel
We hebben eind 2016 853 stuks speelgoed.
Uitleningen
Er zijn 2041 stuks speelgoed geleend. Dit is meer dan in het voorafgaande jaar.
Speelgoed dat in 2016 het meeste is uitgeleend:
Theeservies, pizzaset, dinosaurusset, Fisher Price speelhuisjes, bambino loco,
toet toet garage, piratenschip, Dora megablocks, papier ponsen,
poppenwagen, kassa.
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Medewerkers en bestuur
Het aantal medewerkers van Speel-o-theek “De Steeg” is 35. Alle medewerkers (inclusief het
bestuur) zijn vrijwilligers. Een aantal van hen komt via een arbeidsreïntegratie-traject bij de speel-otheek terecht. Anderen komen bij ons via de vacaturebank van Versa Welzijn of via het
Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek. Onder hen zijn ook een aantal allochtone vrouwen die voor
hun taalontwikkeling vrijwilliger zijn geworden bij de speel-o-theek.
Dankzij de extra inzet van de vrijwilligers kon de speel-o-theek tijdens de zomervakantie op
maandagen geopend blijven. Er is veel gebruik gemaakt van die openingsuren.
Bestuur
De vrijwilligers die in 2015 zitting hadden in het bestuur van de speel-o-theek zijn:
Voorzitter
Herma Veurink
Penningmeester
Ria Solberg
Coördinator speelgoedgroep
Erie Visser
Algemeen bestuurslid
Jannie Verbeet
Notulist
Erna Preiman

Financiën
De jaarrekening 2016 van de SOT geeft een volledig beeld van de financiële gang van zaken in het
verslagjaar.
Uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het jaar 2016 kon worden afgesloten met een positief
resultaat van € 161,55.
Per 1 januari 2016 bedroeg de voorziening € 3.473,03.
Het bovengenoemde positieve resultaat kan worden toegevoegd, zodat er op 31-12-2016 een
voorziening ad. € 3.634,58 is gecreëerd.
Bovendien ontvingen we in 2016 een gift van de ING bank ad. € 1.000,- zodat de totale voorziening
per 31-12-2016 € 4.634,58 bedraagt.
Naast de subsidie van de Gemeente Hilversum, zijn de inkomsten uit de lidmaatschappen de
belangrijkste bron van inkomsten.
In 2016 werd er door 85 leden het jaarlijkse bedrag ad. € 25,- voldaan.
De vrijwilligers krijgen een korting van 50%. Hiervan ontvingen wij 6 bijdragen.
De belangrijkste kurk waar de SOT op drijft zijn zonder twijfel de vrijwilligers. Zonder hun inzet
zouden we niet kunnen bestaan.
Maar ook de financiële ondersteuning door de gemeente blijft van levensbelang.
In 2016 ontvingen wij tevens een mooie gift van de ING bank [zie boven] én een toezegging van de
Rabobank voor een bedrag van € 750, --. Beiden o.a. te besteden aan speciaal speelgoed.
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Speel-o-theek De Steeg

BATEN
Contributies
Boetes
Verjaardagsspeelgoed
Subsidie gem. Hilversum
Beurs en div. baten
Rente

GB

8000
8010
8020
8060
9000
4600

Begroting 2016

Jaarrek.

Opbr.

Opbr.

Kosten

2150,00
280,00
60,00
11300,00
750,00
0,00

2016
Kosten

2200,00
249,75
70,00
9580,43
813,75

LASTEN
Huur & Service-kosten
Belastingen
Beheer en Onderhoud
Verzekeringen
Kantoor/administratie
Verzendkosten/porti
Telefoon
Internetkosten
Automatiseringskosten
PR/Advertenties
Diversen
KM vergoeding
Representatiekosten
Bankkosten
Aanschaf speelgoed
Onderhoud speelgoed
Kosten vrijwilligers
Kasverschillen
Contributies en abonnementen
Workshops
Overige alg. kosten
Beurs

4100
4115
4120
4160
4300
4310
4315
4316
4317
4320
4395
4470
4510
4600
4700
4705
4710
4730
4740
4760
4795
9000

8700,00
650,00
1450,00
400,00
400,00
0,00
400,00
150,00
500,00
300,00

8550,43
582,78
809,07
238,58
237,10
0,00
328,43
118,77
36,94
130,16
372,41
0,00
11,45
172,80
503,56
84,96
246,03
-20,53
50,00
100,00
116,84
82,60

0,00
0,00
200,00
450,00
400,00
150,00
0,00
50,00
75,00
265,00

14540,00
Totaal baten

14540,00

12913,93

12752,38
12913,93
12752,38
161,55

Totaal lasten
Resultaat

Overzicht saldi
Kas
Rabobank
Totaal

31-12-'16
36,10
4556,40
4592,50
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Balans 2016

31-12-'16 31-12-'16
debet
credit

Activa
Liquide middelen

4592,50

Passiva
Eigen vermogen:
Voorziening
Vreemd vermogen:
Schulden kort

4634,58
-42,08
4592,50

Balansspecificatie
Liquide middelen
Kas
Bank
Eigen vermogen
Voorziening
Resultaat 2016
Voorziening ING
Schulden kort
Bankkosten 4e kwt. '16
Active24 2017
Eindafr. Erie 2016

1000
1100

4592,50

36,10
4556,40

51
51
52

3473,03
161,55
1000,00

4600
4316
4701

12,15
-54,05
-0,18

Totaal

4592,50
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4592,50

