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Speelotheek De Steeg
Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum
Website: www.speelotheekhilversum.nl
E-mail: info@speelotheekhilversum.nl
Facebook: www.facebook.com/Speelotheek-de-Steeg-1788080868168597
Telefoon:
⦁ tijdens de openingsuren: (035) 642 29 83
⦁ buiten de openingsuren: (035) 685 15 05
Bankrekening: NL62 RABO 0149 5709 02 t.n.v. Speel-o-theek de Steeg
De speelotheek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193454.
Openingstijden:
Maandag 09.30 – 11.00 uur
Woensdag 15.00 – 16.30 uur
Zaterdag 10.00 – 11.30 uur.
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Inleiding
Speelotheek 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
speelotheek heeft een breed samengestelde collectie speelgoed van circa 880 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 middelen voor aanschaf. Een speelotheek is dan
een uitkomst. Het is natuurlijk ook duurzaam om speelgoed te lenen in plaats van te kopen.
De speelotheek 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 speelotheek 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 de
website staat een interview met een gastouder die al 22 jaar bijna elke maandag met haar
oppaskinderen naar de speelotheek gaat. 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. Tijdens de zomervakantie is de speelotheek
alleen op maandag open geweest. Op woensdagmorgen zijn de medewerkers aan het werk
om speelgoed gereed te maken voor de uitleen, om het te repareren of aan te vullen.
In 2017 is veel aandacht besteed aan het realiseren van de doelen die eind 2016 zijn gesteld.
Onze doelen voor 2017 waren:
⦁ Kast voor de nieuwe categorie T, Taal-, denk- en rekenspellen: gerealiseerd
⦁ Uitbreiding van deze categorie: gerealiseerd
⦁ Meer bewegingsspeelgoed: gerealiseerd
⦁ Meer coöperatieve spellen: wordt aan gewerkt
⦁ Uitbreiding van samenwerking met deelnemers van de netwerkbijeenkomst “Kansen voor
kinderen”: gerealiseerd in het Kindpakket van de gemeente Hilversum
⦁ Speelgoedaanschaf in samenwerking met logopediepraktijken/ kinderfysiotherapeuten:
gerealiseerd
⦁ Kwalitatief beter verpakkingsmateriaal: gerealiseerd
⦁ Ingebruikname van een betaalautomaat: gerealiseerd
⦁ Het digitaliseren van de speelgoedcatalogus: wordt aan gewerkt
⦁ Een eigen informatiekraam op de jaarlijkse informatieavond voor nieuwe inwoners van
Hilversum: gerealiseerd
⦁ Ontwikkeling en lancering van de nieuwe website: gerealiseerd
⦁ Themakisten promoten: gerealiseerd
⦁ Het opnieuw vormgeven van de samenwerking met de VVE: gerealiseerd.
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Eind 2017 is een begin gemaakt met het aanpassen van onze administratie aan de AVG, de
algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet treedt op 25 mei 2018 in werking en
ziet erop toe dat persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen. Een deel van de gegevens
van leden die nu nog worden opgeslagen, is inmiddels overbodig voor de bedrijfsvoering van
de speelotheek. Daar worden wijzigingen in ons administratieve systeem voor aangebracht.
Onder andere lidmaatschapskaart en inschrijfformulier zullen worden aangepast.

Publiciteit
In 2017 is de nieuwe website gelanceerd! De nieuwe website is, in tegenstelling tot de oude,
ook goed te bekijken op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Voor de
medewerkers is het veel makkelijker geworden om aanpassingen te doen, bijvoorbeeld om
nieuwsberichten toe te voegen. Ook de indeling is anders en de inhoud is uitgebreid. Zo is er
nu een rubriek met downloads waar tips staan voor spelletjes op verjaardagsfeestjes. Ook
kunnen scorekaarten van gezelschapsspellen zoals bingo en cluedo worden gedownload.
Tevens het inschrijfformulier, de inbrenglijst voor de jaarlijkse speelgoedbeurs en dergelijke.
De nieuwsbrief wordt een aantal malen per jaar naar de leden en medewerkers gemaild,
maar nu ook op de site geplaatst.
Ook Facebook is intensief ingezet als publiciteitskanaal. Er waren prijzen te winnen als er
veel werd geliket. Ook bij de speelgoedbeurs was er weer een like-en-winactie.
Dit jaar had de speelotheek voor het eerst een eigen
informatiekraam op de avond in het Raadhuis die door de
gemeente wordt georganiseerd voor nieuwe inwoners (zie
foto).
Er is een korte film gemaakt door een zoon van een
vrijwilligster in ruil voor ‘Bink-uren’. Die is onder meer
tijdens die avond getoond aan belangstellenden. Veel
mensen waren geïnteresseerd en zijn daadwerkelijk lid
geworden.
In 2017 had de speelotheek geen kraam op de Hilversum
Actief-markt. Het was volgens onze organisatie geen
geschikte dag, namelijk een zondag die geen koopzondag was. Het vorige jaar was er geen
respons na de markt. De speelotheek moet dan toch een beroep doen op de vrijwilligers op
hun vrije zondag. De organisatie moet dan de ‘kosten’ van inzet van vrijwilligers afwegen
tegen de baten, en dit jaar wogen de verwachte baten niet op tegen die kosten. Voorheen
was het een ander concept, en dan op zaterdag.
In de wachtkamers van het consultatiebureau van de Jeugdgezondheidszorg Gooi en
Vechtstreek is op de nieuwe digitale infoborden reclame gemaakt voor de speelgoedbeurs
van de speelotheek. Ook daarna voor de doorverkoop van speelgoed tot de Kerst.
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Samenwerking / wederkerigheid
Speelotheek De Steeg is een partner in de keten van Kindzorg. De speelotheek 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, en logopedistenpraktijken. Verder is er een samenwerkingsverband met
de netwerkorganisaties Hilversum Verbonden, de Voedselbank en de Speelgoedbank.

Kindpakket
Het netwerk ‘Kansen voor kinderen’ en de regeling ‘Meedoen’ is opgegaan in het zogeheten
Kindpakket van de gemeente Hilversum. Vanaf juni 2017 kunnen ouders met een inkomen
tot 110% van de bijstandsnorm bij het Sociaal Plein een verzoek doen om bijzondere bijstand
met betrekking tot kosten die horen bij het opgroeien van hun kind(eren). Het is een pakket
met regelingen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ze kunnen onder andere het lidmaatschap
van de speelotheek vergoed krijgen. Meer informatie over het Kindpakket is te vinden op
www.hilversum.nl/kindpakket.

Stichting ‘Kennis zonder grenzen’
Ook na de speelgoedbeurs van 2017 heeft de stichting ‘Kennis zonder grenzen’ van de
Hilversumse Amy Besamusca speelgoed en kinderhelmpjes ontvangen voor een
neurologische kliniek in Burundi waar zij een belangrijke ondersteunende taak heeft in de
opleiding van artsen. Amy heeft in januari een interessante presentatie gehouden over hun
projecten voor de medewerkers van de speelotheek.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)
De speelotheek heeft op het gebied van voorschoolse (2 tot 4 jaar) en vroegschoolse (4 tot 6
jaar, groep 1 en 2) educatie samengewerkt met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin, onderdeel
van Jeugdgezondheidszorg Gooi- en Vechtstreek) en met BINK, een organisatie voor
kinderopvang. 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. Er zijn
themaochtenden georganiseerd bij 7 peuterspeelzalen met het thema “Spelen met je kind”.
Daarbij was steeds een medewerker van de speelotheek aanwezig om uitleg te geven over
speelgoed en een klein aanbod van ons speelgoed te laten zien. Dat is onder andere gebeurd
bij Villa Vrolik, het eerste IKC (Integraal Kind Centrum) in Hilversum in de nieuwe wijk bij
Anna’s Hoeve.
Verder wil de speelotheek bijdragen aan de VVE door het beschikbaar stellen van educatief
speelgoed. Als ouders hun kinderen meenemen naar de speelotheek, stimuleren de
kinderen elkaar, want zien spelen doet spelen. Spelen ís leren! De uitbreiding van de
categorie speelgoed Taal-, rekenen- en denkspellen voorziet hier in een behoefte.
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Versa
Jeugdwerkmedewerkers van Versa Welzijn buurtcentra zijn een paar keer in de speelotheek
op werkbezoek geweest.
De speelotheek neemt deel aan workshops en netwerkbijeenkomsten die door Versa Welzijn
worden georganiseerd. In 2017 waren dat twee bijeenkomsten van organisaties uit de regio
die gebruik maken van vrijwilligers. We waren op bezoek bij museum Naarden Vesting en
het Geologisch Museum in Laren. Er wordt informatie uitgewisseld en er vinden
kruisbestuivingen plaats.
De speelotheek maakt dankbaar gebruik van de vacaturebank van de Versa
vrijwilligerscentrale.
In november heeft onze voorzitter Herma Veurink een avond bijgewoond van Versa waar
een presentatie werd gegeven over de VNG-vrijwilligersverzekering die de gemeente
Hilversum heeft afgesloten. De polisvoorwaarden zijn te vinden bij Centraal Beheer.

Hoost
Enkele malen zijn medewerkers van de speelotheek aanwezig geweest bij een
netwerkbijeenkomst van ‘Hoost’: een buurt- en zorgnetwerk, waarin zorg en welzijn
samenwerken. Een wijkteam om mensen in de wijk Oost te verbinden, te ondersteunen bij
het zoeken naar passende oplossingen bij problemen en om wijkbewoners te helpen hun
ideeën te realiseren.

Speelgoedbank
Van de Speelgoedbank hebben wij doorverwijsformulieren gekregen, zodat we mensen met
lage inkomens zelf kunnen doorsturen. Kinderen kunnen er vier keer per jaar gratis
speelgoed halen. In 2017 hebben we één gezin doorgestuurd.

Logopedistenpraktijk Spraaktaal
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 doorsturen naar de speelotheek.

Gemeente Hilversum
In mei 2017 vond een gesprek plaats in het stadskantoor met de accountmanager van de
speelotheek bij de gemeente Annemarie Laarmans, de penningmeester van de speelotheek
Ria Solberg, en de voorzitter van de speelotheek Herma Veurink. Het was een prettig
onderhoud, waarbij verschillende zaken werden belicht. Onder meer werden het jaarverslag
van 2016 en het activiteitenplan voor 2018 besproken. Er werd aangegeven dat de
gemeente graag een tevredenheidsonderzoek gedaan wil hebben onder de leden van de
speelotheek. Dat onderzoek is in november uitgevoerd. Door middel van een A4’tje met
vragen hebben de leden anoniem vragen beantwoord. Er zijn 30 enquêteformulieren
ingevuld. De vragen en reacties zijn te vinden in bijlage 2 van dit jaarverslag.
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Over het algemeen blijken de leden van onze speelotheek erg tevreden over het aanbod en
de variatie van het speelgoed. Ook over de medewerkers is men tevreden. Op detailniveau
hebben we nuttige tips ontvangen, bijvoorbeeld wat men graag op de website wil zien. Alle
tips worden aandachtig bekeken en met een deel ervan zijn we al aan de slag.
De penningmeester en voorzitter hebben een bijeenkomst in het raadhuis bijgewoond over
de nieuwe manier van subsidies aanvragen. Het onderwerp was: programmatisch
financieren. Er is een basissubsidie, die langlopend is. Daarnaast is er de programmasubsidie
voor incidentele activiteiten, die per kwartaal kan worden aangevraagd.
In november heeft de voorzitter een informatiebijeenkomst bijgewoond die door het
Stadsfonds was georganiseerd met het thema: ‘Hoe weet u wat er in Hilversum te doen is?’
De directe aanleiding is dat de jaarlijkse speelgoedbeurs van onze speelotheek géén ingang
krijgt bij de lokale kranten en andere nieuwskanalen. Daardoor hebben we moeite om
voldoende bekendheid aan de speelgoedbeurs te geven. Het Stadsfonds beheert een deel
van de OZB die door ondernemers in bedrijfspanden wordt betaald om ten goede te laten
komen aan initiatieven van de gebruikers van die panden. Daar draagt de speelotheek ook
aan bij van de lage inkomsten! Omdat de informatievoorziening te wensen overlaat is een
onderzoek gedaan naar de manier waarop inwoners aan hun informatie komen. Gebleken is
dat het erg afhankelijk is van de leeftijd van de doelgroep. Jongeren informeren zich vooral
via de sociale media, maar vertonen nauwelijks actief zoekgedrag, in tegenstelling tot
ouderen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Stadsfonds:
www.stadsfondshilversum.nl.

VSN/ITLA
De speelotheek in Hilversum is lid van de Vereniging
Speelotheken Nederland (VSN). In 2017 organiseerde de
VSN een ITLA-conferentie (ITLA: International Toy Library
Association), een internationale bijeenkomst voor
speelotheken. Dit wordt één keer per drie jaar georganiseerd,
steeds door een ander gastland. In het Corpus in Leiden waren
mensen van allerlei nationaliteiten vertegenwoordigd van 10 tot 13
mei. Om een aantal deelnemende landen te noemen: Korea,
Australië, Japan, Portugal, Spanje, Frankrijk, Turkije, Denemarken,
Griekenland, Zwitserland, Engeland, Kroatië, Cyprus, Duitsland,
Hongkong, België, Italië, Taiwan, Cambodja, Maleisië, Schotland en
Nederland.
Een medewerker van speelotheek De Steeg is alle dagen aanwezig geweest als gastvrouw
om de gasten naar verschillende locaties te vervoeren om bijvoorbeeld een speelotheek te
bezoeken. Maar ook om zo kennis te nemen hoe andere landen hun speelotheek vorm
geven. Op zaterdag 13 mei werd ITLA gecombineerd met de landelijke ledenvergadering van
de VSN, waarop het nieuwe bestuur werd voorgesteld, met onder meer Koosje de Beer,
medewerker van speel-o-theek “De Steeg”! Er werden professionele workshops en lezingen
gehouden. Ook lieten speelgoedleveranciers hun producten zien.
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Dankzij de presentatie over een mobiele betaalautomaat op een VSN-dag in Veenendaal in
2016 kunnen de leden van de speelotheek nu via een betaalautomaat afrekenen. Die
mogelijkheid wordt tegenwoordig als vanzelfsprekend gezien en onze speelotheek blijft niet
achter. De boetes zijn daardoor wel iets verhoogd, want de kosten worden per transactie
berekend.

Speelgoedbeurs
Op donderdagavond 16 november van 19:30 – 21:00 en vrijdagochtend 17 november van
9:00 – 10:00 hielden we onze jaarlijkse speelgoedbeurs. Dit jaar weer op de vertrouwde
donderdagavond omdat bezoekers eerder hadden aangegeven dat dit hun voorkeur had.
De PR verliep geheel via Facebook en de e-mail. Alle leden, oud inbrengers en
belangstellenden kregen verschillende e-mails. Helaas zijn er geen stukjes in de plaatselijke
krantjes geplaatst over de beurs, ondanks het persbericht dat de speelotheek over het
evenement had verspreid. Wel heel positief en leuk was dat de beursposter ook op de
digitale schermen in de wachtkamers van de GGD te zien was. Ook een poster over de
restverkoop was hierop te zien.
Onze Facebook-actie was weer een groot succes. Wie ons beursbericht likete kon een
waardebon winnen voor een gratis abonnement voor de speelotheek óf ter waarde van
€12,50 inkopen doen op de speelgoedbeurs. De winnares ging met 2 tassen vol speelgoed
naar huis.
Er zijn ongeveer 35 bezoekers tijdens de beursdagen geweest en 20 medewerkers. Dit was
helaas minder dan vorig jaar, waardoor er ook minder verkocht werd. Veel bezoekers waren
geen lid en kwamen door de beurs voor het eerst in contact met de speelotheek. Er werden
650 stuks speelgoed ter verkoop aangeboden. Dit was ook veel minder dan de afgelopen
jaren. Veel inbrengers schonken het speelgoed dat niet verkocht was aan de speelotheek. Al
het speelgoed dat overbleef na de beurs hebben we tot kerst nog te koop aangeboden in de
speelotheek tijdens openingsuren. Na de beurs heeft de stichting Kennis zonder Grenzen
speelgoed voor Burundi uitgezocht. De rest is naar verschillende organisaties gegaan met
een goed doel.
Achteraf is duidelijk geworden wat de oorzaak van het lagere bezoekersaantal was. Door
problemen met onze internetprovider zijn veel e-mails niet verstuurd zonder dat wij daar
een melding van kregen. Omdat we al vaker problemen met de provider hebben gehad zijn
we heel blij nu een andere te hebben. We hopen volgend jaar dan ook weer veel meer
inbrengers en bezoekers te kunnen verwelkomen.
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 €225 en na de restverkoop was de totale opbrengst
uiteindelijk €450.
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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 of haar bereik
te hebben ten behoeve van zijn ontwikkeling.
Omdat een kind op bepaalde gebieden zijn of haar leeftijd ver vooruit kan zijn en op een
ander gebied juist gestimuleerd dient te worden, is het speelgoed in de speelotheek niet
naar leeftijd, maar naar ontwikkeling / categorie gerangschikt.
De ontwikkeling van een kind is onder te verdelen in 3 hoofdgebieden, waarbij de
speelotheek dit verder onderverdeelt in 8 speelgoedcategorieën:
De sociaal-emotionele ontwikkeling:
gezelschapsspellen
G / blauw
fantasiemateriaal
F / geel
expressiemateriaal
E / oranje
De verstandelijke ontwikkeling:
constructiemateriaal
C / bruin
puzzels
P / groen
taal-, reken- en denkspellen T / paars
De lichamelijke ontwikkeling:
bewegingsmateriaal
(voor de grove motoriek)
zintuiglijk materiaal
(voor de fijne motoriek)

B / zwart
Z / rood

Binnen deze categorieën proberen we zo veel mogelijk verschillend speelgoed aan te
schaffen. Bijvoorbeeld speelgoed dat vooral jonge of oudere kinderen aantrekt, of juist
jongens of meisjes.
Onze speelotheek 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.
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Een aantal medewerkers heeft dankzij de speelotheek 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 speelotheek De Steeg
een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplek voor de ouders om met elkaar in
contact te komen, terwijl de kinderen samen spelen.

Cijfers
De speelotheek in cijfers:
 82 gezinnen waren eind 2017 lid van de speelotheek
 35 vrijwilligers zijn als medewerker in de speelotheek actief
 De collectie bestaat uit 882 stuks speelgoed
 In 2017 is er 1820 keer uitgeleend.

Initiatieven voor 2018








Viering 35-jarig bestaan
Uitbreiding van de categorie Coöperatieve spellen
Samenwerking met logopedie
Samenwerking met kinderfysiotherapie
Voltooien digitale speelgoedcatalogus
Punten uit de enquête een vervolg geven
Algemene Leden Vergadering van de VSN organiseren in onze speelotheek

Verder doet onze speelotheek mee met de landelijke verkiezing Speelotheek van het Jaar
2018, die de Vereniging Speelotheken Nederland (VSN) heeft uitgeschreven. Het thema van
deze verkiezing is ‘Heel Holland Speelt’. In een verslag dat door een onafhankelijke jury zal
worden beoordeeld, zullen wij aangeven hoe wij heel Hilversum, jong en oud met of zonder
beperking, aan het spelen willen krijgen - in en buiten onze speelotheek. De drie
speelotheken die volgens de jury het beste invulling hebben gegeven aan het thema, mogen
zich presenteren op de landelijke dag van de VSN in Hoogeveen eind september.

Speelgoed
In 2017 mochten we veel nieuw speelgoed aanschaffen door een donatie
van zowel de Rabobank van €750 als van de ING-bank van €1000. Dit
geld hebben we vooral besteed aan de categorie Taal-, reken- en
denkspellen en aan bewegingsspeelgoed. Naar de Taal-, reken- en
denkspellen is veel vraag omdat je
met educatieve spelletjes ook allerlei
schoolse vaardigheden extra kan
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stimuleren. Via een spelletje leren rekenen is toch leuker dan een blad met sommetjes
maken. Ook leren woorden spellen door middel van een soort twister is veel leuker en
stimulerender dan via een schoolboekje. Mede omdat dit speelgoed is wat slechts 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.
We hebben veel speelgoed gekocht wat juist niet te koop is bij de reguliere speelgoedwinkel.
Dit maakt ons aanbod aantrekkelijker en vaak ook van betere kwaliteit. Tijdens de jaarlijkse
landelijke dag van speelotheken hebben wij ook verschillende dingen aangeschaft. Bij de
aanschaf van het speelgoed hebben wij advies gevraagd aan een logopedist en
fysiotherapeut die met kinderen werken: welk speelgoed zouden zij graag in onze kast zien?
Nu we dit allemaal hebben, willen we de banden met hen weer verder aanhalen om zo ook
deze kinderen als lid van de speelotheek te kunnen verwelkomen.
Om het vele nieuwe speelgoed van Taal-, reken- en denkspellen meer zichtbaar te maken,
heeft deze categorie een eigen kast gekregen.

Wat hebben we in 2017 onder andere aangeschaft?
Beweging: een balansbord, hockeyset, tennisnet, Erzy roller,
rivierstenen
Constructie: treinensets, tandwielenset, magnetische boerderij
Expressie: houten muziekinstrumenten, drumstel, spiegel-tekenspel
Fantasie: Little Petshop, duplo-vliegtuig
Gezelschapsspellen: tik tak boem, boomgaard, dr. Bibber, Ganzenpas, Sjakie de schildpad
Puzzels van: Frozen, Muis, piraten, beren en de wereld
Taal-, reken- en denkspellen: loco dozen, lettermat, alfabet stempels, het grote
basisschoolspel, Electro, visuele vertelreeksen, een leerklok en veel spellen van HABA.
Zintuiglijk: Dora-mozaïek, waterbaan, vormenolifant, ballen-hamerbank
Verjaardag: loopski’s, funslang.
We hebben eind 2017 in totaal 882 stuks speelgoed in onze
collectie.

Uitleningen
Er zijn in 2017 in totaal 1820 stuks speelgoed geleend.
Afgelopen jaar is er speelgoed gedoneerd door verschillende leden en niet-leden. Dit
speelgoed kunnen wij soms voor de speelotheek gebruiken. In andere gevallen schenken wij
het aan de voedselbank. Maar in de meeste gevallen verkopen wij dit speelgoed op onze
beurs zodat we hiervan ander speelgoed kunnen aanschaffen.
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Speelgoed top-10
De speelotheek houdt bij welk speelgoed hoe vaak wordt uitgeleend. In 2017 was het meest
uitgeleende speelgoed:
⦁ Camelot jr.
⦁ Fisher Price boerderij
⦁ Fisher Price Speelstad
⦁ Fisher price ballenbaan
⦁ theeservies
⦁ dinosaurusset
⦁ truck met oplegger
⦁ Bunny Hop
⦁ toet-toet-garage
⦁ ijsjesset.

Doelen 2018
Voor 2018 hebben we de volgende doelen gesteld wat betreft onze speelgoedcollectie:
- We willen in 2018 een grote slag maken met het digitaliseren van al ons speelgoed. Het
fotograferen en categoriseren kost veel meer tijd dan we dachten. Dit wordt dan ook
onze prioriteit wat betreft de verdere ontwikkeling van onze manier van werken.
- Doordat we het afgelopen jaar vooral nieuw speelgoed hebben gekocht willen we
komend jaar ons huidige aanbod eens helemaal kritisch doorlopen en speelgoed
vervangen wat door het vele lenen erg slecht geworden is. Hierbij is een zoektocht naar
goede en stevige plastic dozen om het speelgoed in te verpakken nog steeds een
belangrijk item.
- Het uitbreiden van coöperatieve spellen blijft een speerpunt. Er zijn er nog niet zoveel op
de markt, maar we houden nieuwe spellen en leveranciers goed in de gaten.

Medewerkers
Het aantal medewerkers van speelotheek De Steeg is 35. Alle medewerkers (inclusief het
bestuur) zijn vrijwilligers. Een aantal van hen komt via een arbeidsreïntegratie-traject bij de
speelotheek 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 speelotheek.

Bestuur
De vrijwilligers die in 2017 zitting hadden in het bestuur van de speelotheek zijn:
Voorzitter
Herma Veurink
Penningmeester
Ria Solberg
Coördinator speelgoedgroep
Erie Visser
Algemeen bestuurslid
Jannie Verbeet
Notulist
Erna Preiman
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Financiën
De jaarrekening 2017 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 2017 kon worden afgesloten met een
positief resultaat van € 425,56. Per 1 januari 2017 bedroeg de voorziening € 3.634,58.
Het bovengenoemde positieve resultaat kan worden toegevoegd, zodat er op 31-12-2017
een voorziening ad. € 4.060,14 is gecreëerd. In 2016 ontvingen we een gift van de ING bank
ad. € 1.000,-- die als voorziening was ingeboekt. In 2017 is dit bedrag volledig besteed.
Naast de subsidie van de gemeente Hilversum, zijn de inkomsten uit de lidmaatschappen de
belangrijkste bron van inkomsten. In 2017 werd er door 75 leden het jaarlijkse bedrag ad.
€ 27,50 voldaan. Ook 7 vrijwilligers zijn lid van de Speelotheek. De vrijwilligers krijgen een
korting van 50%.
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.
Eind 2017 is een verzoek om sponsoring gedaan bij de Lakeland Foundation, die geld geven
aan eenmalige lokale projecten. De speelotheek heeft geld gevraagd voor het vieren van het
35 jarig jubileum in 2018. Helaas is het verzoek afgewezen.
Een vrijwilligster heeft een potje gemaakt om op de koffietafel te zetten.
Met de spitsvondige tekst:
Een kopje koffie of thee hoort er bij
Met een vrijwillige bijdrage maakt u ons blij!
Dankzij de donatie van de ING bank hebben de vrijwilligers met Kerst een presentje
ontvangen dat iets duurder mocht zijn dan gebruikelijk. Namelijk €3 in plaats van €2! Het
was een kaars van de Wereldwinkel in de vorm van een steen. Er was een creatieve kaart bij
gemaakt door een medewerkster met een tekst: “Jij bent een kei voor de speelotheek. Een
steengoed 2018 gewenst!”
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Bijlage 1: Financieel jaaroverzicht
Staat van baten en lasten 2017
GB
Contributies
Boetes
Verjaardagsspeelgoed
Subsidie gem. Hilversum
Beurs en div. baten
Rente

8000
8010
8020
8060
9000
4600

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

Begroting 2017
Baten
Lasten
2230,00
175,00
45,00
10250,00
750,00
0,00

Jaarrekening 2017
Baten
Lasten
2160,00
231,35
56,50
9557,28
1196,15

8700,00
700,00
1050,00
300,00
250,00
0,00
350,00
150,00
0,00
100,00
100,00
0,00
50,00
200,00
500,00
400,00
300,00
0,00
50,00
100,00
150,00

8557,28
558,82
741,40
238,58
188,55
0,00
345,38
141,46
35,95
0,00
0,00
0,00
0,00
214,58
925,91
185,97
173,40
20,59
50,00
98,00
253,99
45,86

13450,00 13450,00

13201,28 12775,72
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Bijlage 2: Enquête 2017
Vraag 1:
Hoe lang bent u lid?
1 jr. 47%
2 jr.

13%

3 jr. + 40%

Vraag 2:
Hoe tevreden bent u over de medewerkers?
Zeer 93%
Matig 7 %
Niet

0%

Opmerkingen: [bij matig tevreden]
- Vind ze op zaterdag leuk en gezellig t.o.v. andere dagen
- Iets minder klagen over kinderen en meer positieve/constructieve sfeer
Vraag 3:
Hoe tevreden bent u over aanbod/variatie speelgoed?
Zeer 80%
Matig 20%
Niet 0%
Opmerkingen: [bij matig tevreden]
- Graag meer variatie
- Kan altijd meer
- Tot ca. 5 jaar superveel keuze, daarna wordt het minder
- Per leeftijd beperkte variatie, waardoor je al snel dezelfde dingen opnieuw leent
Vraag 4:
Hoe zou de speelotheek haar diensten kunnen verbeteren? Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk!
Hieronder in cursief de opmerkingen van de geënquêteerden, met daarna een reactie van de
speelotheek.
Ontvangst en afhandeling lenen
Soms wat onvriendelijk ondanks betalen boete
 Het is ons streven om speelgoed compleet uit te lenen. Als er onderdelen
kwijtgeraakt zijn zetten we het speelgoed apart. De medewerker moet in het
systeem bij het speelgoed vermelden wat er mist en bij het lid noteren wat er aan
boete is betaald, en de boete in het kasboek zetten. Dus dat zijn veel handelingen die
voorkomen kunnen worden als het speelgoed compleet wordt ingeleverd of nog een
keer door het lid wordt geleend. Het kan natuurlijk best eens voorkomen dat er iets
zoek raakt, maar bij sommige mensen gebeurt dat vaak en dat levert irritatie op.
Dus het betalen van boete vergoedt niet alles.
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Vaker advies geven bij het kiezen van speelgoed
 We hopen dat leden wel advies durven vrágen, en ook dat medewerkers advies
durven te géven!
Langer open; bv. woensdag tot 17.00 u
 Onze ervaring in het verleden is: sommige mensen komen vaak op het nippertje, of
dat nu om 16u of 16.30 uur is. Voor sommige leden is het soms lastig op tijd te
komen in verband met het slaapje van hun kind. De vrijwilligers maken hier vaak
geen probleem van. Ook kan het lid ervoor kiezen op een andere dag te komen.
Inrichting
Met kleuren
 Wij hebben van een binnenhuisarchitect gratis advies gekregen. Een professionele
schilder heeft daarna kosteloos de speelotheek voor ons geschilderd. Wij vinden het
kleurig genoeg en het kleurige speelgoed geeft ook heel veel prikkels. Maar als u een
ander idee heeft? Laat het ons weten wat u bedoelt.
Pinapparaat?
 Na kinderziektes en koppeling aan een te oude mobiele telefoon is ons pinapparaat
inmiddels eindelijk goed bedrijfsklaar geworden, en er wordt vaak gebruik van
gemaakt!
Ook de verschoonruimte inrichten als speelruimte; juist voor oudere kinderen, bv. Xbox of WII
 We houden graag het hekje naar deze ruimte gesloten omdat daar een trapje zit dat
toegang geeft tot de branduitgang. Die buitendeur is altijd te openen zonder sleutel.
Je komt dan uit bij de ijzeren brandtrap buiten en zo kun je naar de steeg en de
straat.
Bij het uitlenen van computerspelletjes heeft de speelotheek te maken met bepaalde
auteursrechten, zoals bij muziek met Buma/Stemra-verplichtingen. Tevens willen we
kinderen juist stimuleren om actief te spelen en minder achter de computer te zitten
omdat ze dit al te vaak doen.
Website
Foto’s van het speelgoed op de site, zodat je thuis al iets kunt uitkiezen
 Thuis speelgoed uitkiezen kan natuurlijk, maar je moet wel afwachten of het in de
kast staat of dat het misschien is uitgeleend.
Zoveel mogelijk erop

Wellicht trekt een beter inzicht in het aanbod meer klanten; soort catalogus maken
 We zijn al lange tijd bezig om van al het speelgoed (880 stuks) foto’s te maken en ze
digitaal te verwerken. Het streven is om een digitale catalogus van al ons speelgoed
te maken die zowel in de speelotheek zelf als via de website is te raadplegen. We
willen hier in 2018 een flinke stap in maken.
Vaker updaten
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Een update met duidelijke navigatie en mooie vormgeving zou me wat meer aanspreken
Meer up to date houden
 We willen graag een zo goed mogelijke website, maar zijn afhankelijk van vrijwilligers
die privé ook een baan of grote zorgtaak hebben. Gelukkig is in 2017 onze nieuwe
website online gegaan. Dat was een grote klus!
We hebben tevens een nieuwe provider én een nieuw adres van onze website:
www.speelotheekhilversum.nl
Aanbod speelgoed
Regelmatig vernieuwen
 Daar zijn we elke woensdagmorgen mee bezig: coderen, in de computer zetten, enz.
Meer; desnoods door extra te betalen
 We houden de contributie bewust laag om ook voor mensen met een laag inkomen
laagdrempelig te zijn. Extra donaties zijn altijd meer dan welkom. Ons
rekeningnummer is: NL62 RABO 0149 570 902.
Wie meer speelgoed wil lenen dan met een lidmaatschap mogelijk is, kan altijd een
dubbel lidmaatschap nemen. Je betaalt dan twee keer 27,50 euro per jaar, maar mag
dan ook twee keer zoveel lenen dan met een enkel lidmaatschap.
Kan altijd meer bij
Hoe meer diversiteit, hoe beter
Kan altijd nieuw speelgoed bij
 Tips voor speelgoed zijn altijd welkom!
Lego en Playmobil erbij
 Lego en Playmobil bestaan uit heel veel kleine onderdeeltjes, die gemakkelijk kwijt
kunnen raken. Bovendien is het voor de leden én medewerkers veel telwerk. Onze
speelotheek heeft Playmobil gehad, maar het werd slecht geleend omdat het leden
afschrok om te tellen en het weer compleet te moeten inleveren.
Genoeg aanbod; misschien iets van Paw Patrol
 We proberen wel in te spelen op de nieuwste rages maar dit speelgoed is vaak van
een slechte kwaliteit. Ook is het speelgoed vaak niet vernieuwend maar gewoon
mens-erger-je-niet met nieuwe plaatjes. Het heeft zeker onze aandacht.
Oproep/inzamelpunt voor tweedehands speelgoed
 Uiteraard zijn we blij met geschonken speelgoed. Regelmatig halen we speelgoed op
bij particulieren. Een klein deel is geschikt voor de uitleen. We bewaren speelgoed
voor onze jaarlijkse speelgoedbeurs in november. De rest brengen we weg voor een
goed doel. Dat geeft veel extra werk. Tijdens de openingsuren mag er ook altijd
speelgoed worden gebracht.
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