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Speel-O-Theek De Steeg 

Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum 

Website:   www.speelotheekhilversum.nl  

E-mail:  info@speelotheekhilversum.nl  

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

Instagram:  speellenen 

Telefoon:  Tijdens openingsuren: (035) 642 29 83  

 Buiten openingsuren: (035) 685 15 05  

Bankrekening:  NL62 RABO 0149 5709 02 t.n.v. Speel-O-Theek de Steeg  

Kamer van Koophandel met nummer 41193454.  
ANBI erkenning op 22-10-2019 RSIN nummer 807978693. 

 

Openingstijden:  

Maandag  09.30 – 11.00 uur  

Woensdag  15.00 – 16.30 uur  
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http://www.speelotheekhilversum.nl/
mailto:info@speelotheekhilversum.nl
http://www.facebook.com/Speelotheek-de-Steeg-1788080868168597
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Bij dit jaarverslag 

 
Het achterliggende jaar zijn een aantal plannen die 

we hadden door de Covid-19 pandemie in de ijskast 

beland. Vanaf de eerste week in maart was duidelijk 

dat ook de Speel-O-Theek aan de regels van de 

lock-down moest voldoen. We gingen dus dicht tot 

medio juni.  
Eind mei werd duidelijk dat we weer open konden 

met in acht neming van een aantal maatregelen.  

 

Onder andere: 

• We plaatsten schermen rond de balies,  

• Er zaten maar 2 vrijwilligers achter de balie op 1,5 meter afstand van 
elkaar, 

• Er kwam een “portier” die er op toeziet dat tijdens de opening nog maar 4 

leden met maximaal 2 kinderen in de Speel-O-Theek aanwezig zijn, 

• Er werd een desinfectie dispenser geplaatst, 

• De gezellige koffie rond de tafel werd niet meer toegestaan, 

• We konden door het voorlopig afhaken van een aantal oudere vrijwilligers in 

verband met hun kwetsbare gezondheid nog maar één keer in de week op 
zaterdag open. Het bestuur heeft alle begrip voor de keuze van deze 

vrijwilligers,  

• Speelgoed dat op zaterdag teruggebracht werd ging tot dinsdagochtend “in 

quarantaine”. Daarna werd het gecontroleerd door een vast ploegje 

vrijwilligers en weer ingeboekt voor uitleen, 

• Vanaf 1 september werd de mondkapjesplicht ook voor de Speel-O-Theek 
ingevoerd, 

 

Tijdens de zomervakantieperiode zijn we bewust opengebleven om zoveel 

mogelijk de uitleen van spellen voor de kinderen te kunnen continueren. 

We moesten onze speelgoedbeurs anders inrichten omdat het binnen de Speel-

O-Theek niet verantwoord is met zoveel personen tegelijk binnen te zijn tijdens 

deze dagen. We hebben tijdens de duurzaamheidsdagen bij VONKindewijk aan 
de Larense weg begin oktober een alternatieve beurs georganiseerd. 

Vervolgens kwam de tweede lock-down vanaf eind oktober tot 21 november op 

ons af en sloten we weer de deuren. Daarna op 12 december de derde lock-down 

die in ieder geval tot 2 maart 2021 zal duren. 

Door de beperkte openstelling hebben we  extra tijd gehad om zeer kritisch naar 

ons speelgoed te kijken en van al het speelgoed een foto te maken. 
De verwachting van het bestuur is dat we in de loop van het jaar waarschijnlijk 

na de zomervakantie weer terug kunnen naar een wat normalere 

bedrijfsvoering. We rekenen er dan ook weer op dat we al onze 

vrijwilligers gezond, en hopelijk allemaal ingeënt tegen Covid-19, 

weer in de Speel-o-theek kunnen verwelkomen. 

  

 

  WERK IN UITVOERING 
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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 in de leeftijdsgroep van 0 tot 10 jaar. De Speel-O-Theek heeft een 

breed samengestelde collectie speelgoed van circa 925 stuks voor alle 

leeftijdsgroepen en ontwikkelingsstadia. Vrijwilligers dragen er zorg voor dat 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 Speel-O-Theek is dan een uitkomst. Het is 

natuurlijk ook duurzaam om speelgoed te lenen in plaats van te kopen.  

 

De Speel-O-Theek is in 1983 begonnen als burgerinitiatief en bestaat nog steeds 
dankzij de inzet van gemiddeld 32 vrijwilligers. Er zijn geen betaalde 

medewerkers. In normale tijden kan drie keer per week gedurende anderhalf uur 

speelgoed geleend worden en teruggebracht. Tijdens de openingstijden staan 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. Er is 

bijvoorbeeld een gastouder die al decennialang bijna elke maandag met haar 
oppaskinderen naar de Speel-O-Theek komt. 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 vrijwilligers aan 

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

aan te vullen. Ook de ledenadministratie wordt dan gedaan. 
 

Publiciteit  
De belangrijkste publicatie middelen zijn Facebook & Instagram. Hierop wordt 

vrijwel wekelijks een nieuw bericht geplaatst. Onderzoek door het Stadsfonds 

heeft uitgewezen dat informatie op papier nog steeds de voorkeur heeft ondanks 

alle digitalisering. We zullen daarom onze folders blijven handhaven en 

verspreiden waar nodig. Op de digitale informatieborden in de consultatiebureaus 
van Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek zijn altijd berichten te zien van de 

Speel-O-Theek. Bijvoorbeeld over de speelgoedbeurs en afwijkende 

openingstijden in de zomervakantie. Tevens zit in het “groeiboekje” die elke 

ouder krijgt bij het consultatiebureau een sticker van de speel-o-theek geplakt. 

In 2020 is een aantal malen een nieuwsbrief verschenen en gemaild naar de 

leden. De nieuwbrieven zijn ook te lezen op onze website.  
Om de aandacht te vestigen op de aanwezigheid van de Speel-O-Theek in het 

souterrain bij de bezoekers van het consultatiebureau van JGGV, Jeugd en Gezin 

Gooi- en Vechtstreek, zijn de openingstijden op de muur bij de trap geschilderd 

met erboven in vrolijk gekleurde letters:  

 

WELKOM BIJ: 
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Samenwerking / wederkerigheid 
 

Speel-O-Theek De Steeg is een partner in de keten van Kindzorg en werkt samen 

met Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek, Versa 

Welzijn, Bink, de VVE (Voorschoolse en 

Vroegschoolse Educatie), Sociaal Plein, 

Kinderzwerfboek (initiatief van het Nationaal Fonds 

Kinderhulp), logopedistenpraktijken en 
kinderfysiotherapeuten. Verder is er een 

samenwerkingsverband met Hilversum Verbonden en 

Kennis zonder grenzen. De laatste krijgen van ons speelgoed  

voor een neurologische kliniek in Burundi.  

 

Versa Welzijn  
Regelmatig is er contact met Versa Welzijn. In 2020 heeft dit niet geresulteerd in 
een nauwere samenwerking in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Nog 

steeds geldt dat de leeftijd van een aantal bestuursleden de vraag rechtvaardigt 

“Hoe kan ik stoppen met mijn vrijwilligerswerk bij de Speel-O-Theek na meer 

dan 38 jaar? Wie neemt mijn taak over?”  

 

Bestuurswisseling 
Per 1 november hebben we een nieuwe penningmeester, Sandra van Dinteren, 
gevonden ter opvolging van Ineke Stuijver.   

Erna Reiman is per 31 december 2020 gestopt als notuliste. Jammer, maar na 

zoveel jaren en een drukker privéleven volkomen te begrijpen.  

 

VSN  
De Steeg is lid van de VSN (Vereniging Speelotheken 

Nederland). Eén van onze vrijwilligers was tot voor kort 
bestuurslid van de VSN. De landelijke Speel-o-thekendag 

heeft in 2020 niet plaats gevonden. Wel is de 

jaarvergadering van de VSN deze keer digitaal via Zoom 

gehouden.   

 

Gemeente Hilversum  
Er is al enige tijd sprake van de verhuizing van Jeugd en 

Gezin over een aantal jaren. Dit wordt ook genoemd in de 

gebiedsagenda 1221. Aangezien we in het souterrain van 

Jeugd en Gezin gehuisvest zijn heeft die verhuizing ook 

voor de Speel-O-Theek consequenties. In de eerste gebiedsagenda werd de 

Speel-O-Theek niet genoemd. Door de Covid-19 pandemie zijn ook de contacten 

met de gemeente op een laag pitje komen te staan. Veel functies moesten 
worden aangepast of veranderd. Het betekende voor het bestuur vaak een 

zoektocht naar de juiste personen. Coen van Beers (buurtcoördinator Oost) is 

daarbij een behulpzame vraagbaak voor het bestuur geweest. 

Verder is de nieuwe accountmanager voor de Speel-O-Theek nog niet benoemd. 

We hopen dat dit in de loop van 2021 wel gebeurt zodat het contact met de 

gemeente weer wat soepeler kan verlopen. 
Indien nodig kan men het lidmaatschapsgeld bekostigen via het Kindpakket van 

de gemeente Hilversum. Dit wordt ook vermeld op het lijstje met voorzieningen 

waar mensen via de bijzondere bijstand vergoeding voor kunnen aanvragen.  
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Nog steeds is het een wens om een vergadering van B en W in de Speel-O-Theek 
te houden zodat de stadsbestuurders kennis kunnen maken met onze 

organisatie.  

 

Andere samenwerkingsverbanden  
De Speel-O-Theek levert indirect een bijdrage aan de buiten- of 

straatspeeldagen. Organiserende wijkteams reserveren ver van tevoren groot 
spelmateriaal.  

In de hal van het JGGV staat een kledingkast waar bezoekers gratis 

kinderkleding mogen uitzoeken die door anderen is gedoneerd. Een vrijwilliger 

van de Speel-O-Theek sorteert de kleding. Wat overblijft brengen we naar de 

Stichting Kinderen in Nood in Bussum.  

Ook staat in de hal van het JGGV een zwerfboekenkast. Bezoekers leggen 
kinderboeken in een mand waarna een vrijwilliger van de Speel-O-Theek ze 

uitzoekt en er een zwerfboekensticker opplakt. Ook boeken die over zijn van de 

speelgoedbeurs gaan in de zwerfboekenkast. Iedereen mag ze gratis meenemen 

of ruilen om ze te laten zwerven. 

 
Speelgoedbeurs 

 

Op 3 en 4 oktober hielden we, genoodzaakt door de Covid-19 pandemie, een 

speelgoedbeurs bij VONKindewijk. Er werd alleen speelgoed verkocht dat uit de 

roulatie is genomen bij de Speel-O-Theek en dat in de loop van het jaar 
gedoneerd is door leden en niet-leden.  

De PR verliep voornamelijk via Facebook en E-mail. Ook zijn er posters 

opgehangen in supermarkten en buurthuizen en stonden we in de UIT Agenda.  

Er zijn ± 25 bezoekers tijdens de beursdagen geweest. Na de beurs was de 

opbrengst € 64,40  

Het overgebleven speelgoed is naar de stichting Kennis zonder Grenzen gegaan 
en naar de Kringloopwinkel. 

Zonder de inzet van een paar vrijwilligers, sommigen zelfs beide dagen, had de 

beurs niet plaats kunnen vinden. Iedereen nogmaals bedankt!  
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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 of haar 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 

Speel-O-Theek niet naar leeftijd, maar naar ontwikkeling / categorie 

gerangschikt.  

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:  

 expressiemateriaal E / oranje  

 fantasiemateriaal F / geel  

 gezelschapsspellen G / blauw  
De verstandelijke ontwikkeling:  

 constructiemateriaal C / bruin  

 puzzels P / groen  

 taal-, reken- en denkspellen T / paars  

De lichamelijke ontwikkeling:  

 bewegingsmateriaal B / zwart  
 (voor de grove motoriek)  

 zintuiglijk materiaal Z / rood  

 (voor de fijne motoriek) 

 

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 Speel-O-Theek 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.  

Een aantal vrijwilligers heeft 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 en laagdrempelige 

ontmoetingsplek voor de ouders om met elkaar in contact te komen, terwijl de 

kinderen samen spelen.  
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Speelgoed 
 

Omdat we door het Covid-19 virus maar zeer 
beperkt open waren en ook 13 weken dicht, 

hebben we tijd gehad om zeer kritisch naar ons 

speelgoed te kijken. Tijdens de eerste lockdown is 

van al het speelgoed een goede foto gemaakt. 

Onze digitale catalogus is nu helemaal up to date. 

Dit heeft veel tijd gekost maar kon zeer goed 
alleen gedaan worden. 

Er is veel afgeschreven, vooral gezelschapsspellen, 

maar ook gekeken wat in onze collectie mist of 

waar behoefte aan is. Aan onze leden hebben we 

ook wensen gevraagd die we voor het merendeel 

hebben kunnen vervullen. 
Verder zijn er in 2020 een aantal bestaande goed 

lenende sets vernieuwd.  

 

Door de Speel-O-Theek is o.a. het volgende nieuw aangeschaft: 

Beweging:    Gokart, Lieveheersbeestje loopauto 

Constructie:   Magnetische knikkerbaan, Magformers, Clics 

Expressie:    Hamertje tik, Pasta en ijsmaker met klei 

Fantasie:    Duplo Frozen, 2 Paw Patrol sets, Planes set, Pizza set 

Gezelschapsspellen:  Piraten Stratego, Twister, Nijntje verstoppertje spelen 
Puzzels:    Grimm regenboog stapelpuzzel, puzzels van o.a. Cars, 

    Frozen, Woezel en Pip 

Zintuiglijk:    Ballenaap, Bad boot, Stapelblokken, Muziek activity 

 

Speelgoed top-10  
De Speel-O-Theek houdt bij welk speelgoed hoe vaak wordt uitgeleend.  
In 2020 was het meest uitgeleende speelgoed:  

Skelter, Lieveheersbeestje loopauto, Magneetblokken, Thomas de trein, 

Hijskraan met bak, Nijntje set, Gokart driewieler, Paw Patrol set, Hop,hop,hop, 

Optellen en aftrekken, Rol en dol pretpark 

 

Over het geheel werden de categorieën Constructie, Fantasie en Expressie het 

meeste geleend. 
 

Donaties 
 
Eind 2019 hadden we ook een donatie uit het ING Personeelsfonds gekregen. 

ING-werknemers mogen een goed doel aanwijzen waaraan ze €1000 willen 

schenken. De zoon van onze voorzitter is werkzaam bij de ING. Hij vindt de 

speelotheek natuurlijk een héél goed doel!  

We hebben een klein deel van het geld in 2019 besteed aan opbergboxen voor 

speelgoed.  

In 2020 zijn er nog meer boxen gekocht en een printer met toner om 
uitleenbonnen op te printen. De leden krijgen een bon op A6 formaat mee met 

daarop het geleende speelgoed 

Tevens is het geld besteed aan automatiseringskosten, onder andere aan 

Windows 10, een Office licentie en intern geheugen.  
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Van de Lakeland foundation hebben we een gift ontvangen voor de aanschaf 

van Bouw- en Buitenspeelgoed. We hebben het volgende aangeschaft: 
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De Speel-O-Theek in cijfers 
 

• 113 gezinnen waren eind 2020 lid van de Speel-O-Theek.  

• 32 vrijwilligers zijn als medewerker in de Speel-O-Theek actief 

• De collectie bestaat uit ± 924 stuks speelgoed 

• In 2020 is er 1657 keer uitgeleend. Dit was alleen op zaterdag 

• De laatste jaren zit er een stijgende lijn in het aantal leden. 

• Er worden steeds meer expats lid, vooral uit India 
• De uitleningen zijn in 2020 door de Covid-19 pandemie en de beperkte 

 openingstijden ten opzichte van 2019 sterk gedaald. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De Speel-O-Theek houdt bij hoeveel er in welke categorie geleend wordt. 

 
Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

Beweging 177 160 245 271 177 

Constructie 207 177 183 230 181 

Expressie 130 103 74 78 76 

Fantasie 571 469 488 681 490 

Gezelschapsspelen 284 241 261 261 175 

Puzzels 212 198 218 267 232 

Taal, reken en denkspellen 141 184 185 232 125 

Verjaardag B 26 15 8 10 32 

Verjaardag E 0 0 0 0  

Verjaardag F 5 0 4 1  

Verjaardag G 16 14 18 6  

Themakisten 5 1 7 4 14 

Zintuiglijk materiaal 267 258 230 271 155 

Totaal 2041 1820 1921 2312 1657 

 

De daling in 2020 is veroorzaakt door de aangepaste openingstijden i.v.m. de 

Covid-19 pandemie. 
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Vrijwilligers 
 

Dit jaar hebben we twee nieuwe vrijwilligers mogen 

verwelkomen en inwerken. Door de maatregelen door het 
Covid-19 was dit best lastig en hebben we bewust niet 

meer vrijwilligers ingewerkt. Het aantal vrijwilligers van 

Speel-O-Theek De Steeg is 32. Alle vrijwilligers (inclusief 

het bestuur) zijn onbetaald. 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.  

  

 
 

Bestuur  
De vrijwilligers die eind 2020 zitting hadden in het bestuur van de Speel-O-Theek 

zijn:  

Voorzitter:     Herma Veurink  

Penningmeester:    Sandra van Dinteren  

Coördinator speelgoedgroep:  Erie Visser  
Algemeen bestuurslid:   Jannie Verbeet  

Notulist:     Erna Reiman  

Secretaris:     Jan Postema 

 

 

 
  

 

 

Gezocht!! NIEUWE BESTUURSLEDEN 
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Doelen en realisatie 
 

Doelen van 2020 
• Op zoek naar nieuwe bestuursleden 

• Optimaliseren digitaal uitleenprogramma & digitale catalogus online. 
• Subsidiekraan verder openen voor aanschaf verpakkingsdozen en 

 aanschaf nieuw speelgoed 

• Aanvraag voor donatie bij de bekende subsidiegevers 

• Doorlopend de speelgoedsets screenen en waar nodig vervangen 

• Centrale database optimaliseren 

• Samenwerking met de Voorleesexpress. 
• Het laten maken van een promotiefilm 

• Een voorlichtingsbijeenkomst in de Speel-O-Theek houden voor een VVE 

 oudergroep van Bink kinderopvang i.s.m. de JGGV 

• Folders vernieuwen en laten drukken. 

• Extra speelgoedbeurs organiseren met alleen geschonken. 

 
Gerealiseerd in 2020 
• Nieuwe penningmeester gevonden  

• 2 nieuwe vrijwilligers ingewerkt voor de uitleen 
• Speelgoedcatalogus geoptimaliseerd 

• Diverse speelgoedsets aangeschaft en vervangen 

• Verpakkingsdozen zijn gevonden en aangeschaft gedurende 2020 

• Per juni 2020 gift van Lakeland besteed aan nieuw speelgoed. 

• Promotiefilm is gemaakt en draait op diverse schermen in buurthuizen, 

JGGV, etc. En is ook te zien op de website. 

• Folders zijn vernieuwd. 
• Centrale database geoptimaliseerd 

• Netwerk onderhouden met de gemeente Hilversum 

• Alternatieve speelgoedbeurs georganiseerd bij VONKindewijk 

 

Initiatieven voor 2021 
• In de loop van het jaar, weer terug naar 3 openstellingen in de week. 

• Op zoek naar nieuwe bestuursleden 
• Aanvraag voor donatie bij de bekende subsidiegevers 

• Samenwerking met de Voorleesexpress. 

• Een voorlichtingsbijeenkomst in de Speel-O-Theek houden voor een VVE 

 oudergroep van Bink kinderopvang i.s.m. de JGGV 

• Het organiseren van onze jaarlijkse speelgoedbeurs. 

• Extra speelgoedbeurs organiseren met alleen geschonken speelgoed. 
• Op bezoek bij andere speel-o-theken 

• Een vrijwilligersavond organiseren 

• Vernieuwend speelgoed aanschaffen 

• Doorlopend de speelgoedsets screenen en waar nodig vervangen 

• Deelname aan inwonersavond nieuwe bewoners met informatiestand  

 gemeente Hilversum 

• Netwerk optimaliseren/verder uitbreiden naar gemeente Hilversum.  
 (o.a. met de wethouder, accountmanager, gebiedsmanager Spoorzone  

 en buurtcoördinator) 

• Inventarisatie en activiteiten planning maken voor de viering van het  

 40-jarig bestaan op 9 november 2023. 
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Financiën 

 
De jaarrekening 2020 van de Speel-O-Theek geeft een volledig beeld van de 

financiële gang van zaken in het verslagjaar.  

 

Speel-O-Theek De Steeg 
 

GB Omschrijving 

 
Begroting 

2020 

 
Resultaat 

per            
31-12-20 

 
Begroting 

2021 

 
Begroting 

2022 

 

     

8000 Contributie      2.500,00       1.787,50       1.900,00       2.500,00   

8010 Boetes          250,00           202,22           200,00           225,00   

8020 Verjaardagsspeelgoed            50,00             55,50             50,00             50,00   

8500 Subsidie Gem. H'sum    10.250,00     10.250,00     10.250,00     10.400,00   

8510 ING 2019-2020   -           940,59    -    -   

8520 Lakeland 2020   -       1.020,00    -    -   

9000 Diverse baten          200,00             64,40           200,00           200,00   

9001 Beurs          400,00    -           450,00           400,00   

Totaal opbrengsten    13.650,00     14.320,21     13.050,00     13.775,00   

               

4070 Kantine          175,00             76,77           100,00           125,00   

4100 Huur bedrijfspand      9.200,00       8.970,64       9.100,00       9.200,00   

4115 Woonlasten          600,00           562,70           600,00           650,00   

4120 Onderhoud pand          775,00           720,00           720,00           750,00   

4160 Verzekeringen          265,00           268,21           270,00           300,00   

4170 Service kosten            75,00    -    -    -   

4300 Kantoorbenodigdheden          180,00           292,01           230,00           225,00   

4315 Telefoon/Internetkosten           425,00           413,78           425,00           475,00   

4317 Automatiseringskosten          200,00           501,31           350,00           350,00   

4320 PR/Advertentie/Representatie          230,00             42,50           125,00           250,00   

4395 Overige kantoorkosten          150,00    -    -    -   

4510 Representatiekosten            50,00    -    -    -   

4600 Bankrente & kosten          250,00           221,23           180,00           200,00   

4610 Boetes retour betaald                    -               39,25             50,00             50,00   

4620 Izettle kosten                   -               47,95             50,00             50,00   

4701 Speelgoed commissie          500,00           774,35           400,00           500,00   

4702 Speelgoed commissie Lakeland    -       1.003,52    -    -   

4705 Onderhoud speelgoed          100,00             56,35           100,00           150,00   

4710 Kosten vrijwilligers          275,00           190,30           200,00           250,00   

4730 Betalings- & kasverschillen                   -                -1,09    -    -   

4740 Contributies & Abonnementen            50,00    -             50,00             50,00   

4795 Overige algemene kosten          150,00           197,55           100,00           200,00   

Totaal kosten    13.650,00     14.377,33     13.050,00     13.775,00   
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23 februari 2021 

Verklaring bij de cijfers per ultimo 2020: 
 
Samengevoegd zijn:   

4315 Telefoon/Internetkosten, 4320 PR/Advertentie/Representatie,  

8900 overige opbrengsten wordt 9000 Diverse baten 

 

Onderstaande posten verwijderd: 

4760 Workshops, 4310 Porti, 2002 Kasbank 
 

Te vervallen posten per 2022:   

4170 Servicekosten, 4395 Overige kantoorkosten, 4511 Representatiekosten 

 

 

BALANS per ultimo 2020 

1000 Kas  €           33,20  

1100 NL62 RABO 0149 5709 02  €       5.429,35  

1600 Crediteuren  €          -25,30  

1980 Nog te betalen  €            -4,10  

1981 Nog te ontvangen  €          940,59  

1983 Vooruit ontvangen betalingen  €          -27,50  

2900 Tussenrekening beginbalans  €     -6.417,96  

 

 

Het saldo GB 1100 wordt voor een gedeelte gereserveerd voor de mogelijke 

toekomstige verhuizing en een gedeelte voor de viering van het 40-jarig bestaan 

van de Speel-O-Theek in 2023. 
 

 

 

 

 


