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Beleidsplan 2019 

 
 

 

Aangepast op 1 oktober 2019 

 
 

Inleiding: 

De Speel-o-theek is op 9 november 1983 begonnen als burgerinitiatief. De Speel-o-theek 

is opgezet als een laagdrempelige mogelijkheid voor ouders of verzorgers, maar ook voor 
gast- of grootouders, om speelgoed te lenen voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Speelgoed 

is vaak duur en lang niet alle gezinnen hebben middelen voor aanschaf. Een Speel-o-

theek is dan een uitkomst. Verder is het ook duurzamer om speelgoed te lenen in plaats 

van te kopen. 
Mede dank zij de inzet van vrijwilligers is de Speel-o-theek niet meer weg te denken uit 

de samenleving. Deze vrijwilligers dragen er zorg voor dat het speelgoed goed wordt 

onderhouden en regelmatig wordt vernieuwd. Op woensdagmorgen is een groep 

vrijwilligers aan het werk om speelgoed gereed te maken voor de uitleen, te repareren of 

aan te vullen en nieuw speelgoed in gebruik te nemen. 
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. Er is bewust 

gekozen om ook op de zaterdag open te zijn, zodat ouders of verzorgers die 
doordeweeks werken ook speelgoed kunnen lenen.  

 

Onze Visie:  

Spelen is dé manier voor kinderen om zich te ontwikkelen.  
 

Onze Missie  

Speelgoed geeft het kind belangrijke mogelijkheden om te ontdekken, experimenteren, 

fantaseren en samenwerken. Via spelen kan een kind zich 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. Ieder kind heeft het recht om speelgoed en 

spelmaterialen binnen zijn of haar bereik te hebben tegen zo laag mogelijke kosten ten 

behoeve van zijn of haar ontwikkeling. 

 
Onze strategie: 

De Speel-o-theek heeft een breed samengestelde collectie speelgoed van ± 950 stuks 

voor alle leeftijdsgroepen en ontwikkelingsstadia. 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 Speel-o-theek niet naar leeftijd, maar naar 

ontwikkeling en categorie gerangschikt. Op deze manier dagen we het kind uit om zich te 

ontwikkelen, door te oefenen, ontdekken, experimenteren, fantaseren en samen te 

werken. De ontwikkeling van een kind is onder te verdelen in 3 hoofdgebieden, waarbij 
de Speel-o-theek dit verder onderverdeelt in 8 speelgoedcategorieën:  

• De sociaal-emotionele ontwikkeling; 

o Expressiemateriaal, fantasiemateriaal en gezelschapsspellen  

• De verstandelijke ontwikkeling; 

o Constructiemateriaal, puzzels en reken- en denkspellen 
• De lichamelijke ontwikkeling; 

o Bewegingsmateriaal voor de grove motoriek en zintuiglijk materiaal voor de 

fijne motoriek 

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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Termijn van het beleidsplan: 
Wij kiezen er voor om het beleidsplan elk jaar opnieuw vast te stellen en dit, indien 

noodzakelijk, aan te passen aan ontwikkelingen die we het komende jaar verwachten. 

 

De stichting: 
Naam:   Speel-o-theek “De Steeg”  

Bezoek adres: Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum 

Postadres:  Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum 

Openingstijden:  Maandag: 09.30 – 11.00 uur  
Woensdag:  15.00 – 16.30 uur  

Zaterdag:  10.00 – 11.30 uur 

Lidmaatschap: € 27,50 per jaar 

Contact via: 
Website: www.speelotheekhilversum.nl  

E-mail:  info@speelotheekhilversum.nl  

Facebook:  www.facebook.com/Speelotheek-de-Steeg-1788080868168597  

Tel:   Tijdens de openingstijden:  (035) 642 29 83.  

Buiten de openingstijden:  (035) 685 15 05  
Bankrekening:  NL62 RABO 0149 5709 02 t.n.v. Speel-o-theek de Steeg  

KvK nummer:  41193454 

ANBI nummer: Nee 

CBF erkenning:  Nee 
Brancheorganisatie:  Vereniging Speelotheken Nederland 

 

Huidige situatie: 

Momenteel heeft de stichting een gezonde financiële basis. Zie voor het financieel 
jaarverslag 2018 de website. Vooral de speelgoed categorieën Beweging, Fantasie en 

Zintuiglijk worden het meest geleend.  

De Speel-o-theek in cijfers:  

• 102 gezinnen waren eind 2018 lid van de Speel-o-theek 

• 33 vrijwilligers zijn als medewerker in de Speel-o-theek actief 
• De collectie bestaat uit ± 950 stuks speelgoed  

• In 2018 is er 1921 keer uitgeleend.  

 

Medewerkers: 
De Speel-o-theek draait volledig op vrijwilligers. Het aantal vrijwillige medewerkers van 

de Speel-o-theek is 33. Een aantal van hen komt via een arbeidsre-integratietraject bij 

de Speel-o-theek terecht. Anderen komen bij ons via de vacaturebank van Versa Welzijn 

of via het Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek. Onder hen zijn ook een aantal vrouwen 
van buitenlandse afkomst die voor hun taalontwikkeling vrijwilliger zijn geworden bij de 

Speel-o-theek.  

 

Het bestuur:  
Het bestuur bestaat uit vijf personen waarvan drie personen het dagelijks bestuur 

vormen. De bestuursleden zijn:  

• Herma Veurink, Voorzitter 

• Jan Postema, Secretaris 

• Ineke Stuijver, Penningmeester 
• Erie Visser, Coördinator speelgoedgroep 

• Jannie Verbeet, Algemeen bestuurslid  

Het bestuur is onbezoldigd. 

 
Het werven van gelden:  

Er zal in 2019 een beroep worden gedaan op de Lakeland Foundation om een donatie 

voor het ontwikkelen van de digitale speelgoed catalogus. Deze module past in het in 

begin 2019 aan te schaffen uitleen programma.  
 

Besteding van het vermogen:  

De stichting heeft geen vermogen. Het batig saldo van het lopende boekjaar zal zoveel 

mogelijk besteed worden aan nieuw speelgoed of, als de organisatie daarom vraagt, aan 

algemene doelen voor het komende jaar. 

http://www.speelotheekhilversum.nl/
mailto:info@speelotheekhilversum.nl
http://www.facebook.com/Speelotheek-de-Steeg-1788080868168597
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Gerealiseerd in 2018: 
• Viering 35-jarig bestaan 

• Uitbreiding van de categorie Coöperatieve spellen  

• Contact leggen met logopedisten 

• Contact leggen met kinderfysiotherapeuten 
• Start met opzetten digitale speelgoedcatalogus 

• Punten uit de enquête een vervolg geven 

• Algemene Leden Vergadering van de VSN organiseren in onze Speel-o-theek 

• Meedoen met de landelijke verkiezing Speel-o-theek van het Jaar 2018, die de 
Vereniging Speelotheken Nederland (VSN) heeft uitgeschreven. Het thema van 

deze verkiezing is ‘Heel Holland Speelt’.  

op de landelijke dag van de VSN in Hoogeveen eind september hebben we ons 

gepresenteerd en zijn derde geworden.  
 

Activiteiten in 2019: 

Doelen: 

• Overgaan op een ander digitaal uitleenprogramma  

• Voltooien digitale speelgoedcatalogus 
• Een eenmalige bijdrage vragen van de Lakeland Foundation voor het opzetten 

van deze digitale speelgoedcatalogus en inpassing in het uitleenprogramma van 

de Speel-o-theek. 

• Op bezoek bij andere Speel-o-theken. 
• Bestuurssamenstelling evalueren  

• Statuten herzien & ANBI status aanvragen  

• Netwerk verder uitbreiden naar gemeente Hilversum. (wethouder, 

accountmanager, gebiedsmanager Spoorzone en buurtcoördinator). 
• Organiseren speelgoedbeurs in november 

• Vrijwilligers avond organiseren 

 

Doorlopende activiteiten: 

• Kritisch de bestaande speelgoedsets bekijken en waar nodig aanpassen aan de 
behoefte van de kinderen  

• Zoeken naar goede en betaalbare verpakkingsdozen voor het speelgoed 

• Reparatie van speelgoed en vervanging indien noodzakelijk 

• Als lid van de Vereniging Speelotheken Nederland een partner zijn in de 
ontwikkelingen van speel-o-theken in het algemeen 

• Bestendigen van het partnerschap in de Kindzorg keten op lokaal niveau en 

samenwerken met: 

o Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek 
o Versa Welzijn 

o Bink 

o de VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) 

o Sociaal Plein Hilversum 
o Kinderzwerfboek. Een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp 

o Logopedistenpraktijken en kinderfysiotherapeuten 

Verder is er een samenwerkingsverband met Hilversum Verbonden, Kennis zonder 

grenzen en de Voedselbank.  

 
Financiën: 

• Contributies van de leden zullen naar verwachting ± € 2700,-- opbrengen.  

• De subsidie van de gemeente Hilversum van ± € 10.000,-- is een vaste jaarlijkse 

bijdrage. Dit bedrag wordt volledig gebruikt voor de huur, WOZ, schoonmaak & 
onderhoud en verzekeringen. Zonder deze bijdrage wordt het bestaan van de 

Speel-o-theek uitermate onzeker. 

• De Speel-o-theek organiseert elk jaar een speelgoedbeurs in november. Voor 

2019 verwachten we dat deze beurs ± € 500,-- opbrengt.  
• In 2018 zijn er tijdens deze beurs 770 stuks speelgoed ter verkoop aangeboden 

waarvan 120 door de Speel-o-theek zijn ingebracht. Het resterende aantal werd 

ingebracht door ouders. Een derde van de opbrengst in de laatste categorie 

kwam ten goede aan de Speel-o-theek. 
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• Wat niet verkocht en bruikbaar was voor uitleen door de Speel-o-theek werd 
geschonken aan de kringloop, derde wereld projecten, etc. 

 
 


