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Gegevens Speel-O-Theek
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

NL62 RABO 0149 5709 02 t.n.v. Speel-O-Theek de Steeg
KvK-nummer 41193454
ANBI erkend sinds 22-10-2019, RSIN nummer 807978693

Openingstijden
Maandag

09.30 – 11.00 uur

Woensdag

15.00 – 16.30 uur

Zaterdag

10.00 – 11.30 uur

Achtergrond
Speel-O-Theek De Steeg is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouders, verzorgers, maar
ook gast- of grootouders, om speelgoed te lenen voor kinderen in de leeftijdsgroep 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. Daarnaast is het natuurlijk ook duurzaam om
speelgoed te lenen in plaats van te kopen. Met een jaarlijkse bijdrage van €27,50 per jaar ligt
een lidmaatschap van de Speel-O-Theek binnen handbereik voor de meeste gezinnen.
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. 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.
De Speel-O-Theek heeft een breed samengestelde collectie speelgoed van circa 890 stuks
voor alle leeftijdsgroepen en ontwikkelingsstadia. Vrijwilligers dragen er zorg voor dat het
speelgoed goed wordt onderhouden en regelmatig wordt vernieuwd.
Normaalgesproken is de Speel-O-Theek drie keer per week gedurende anderhalf uur
geopend en voor het uitkiezen van speelgoed. Er staat dan ook koffie, thee en limonade klaar
en fungeert de Speel-O-Theek als een ontmoetingsplek voor kinderen en hun verzorgers. Op
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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 beide doordeweeks werken speelgoed kunnen
lenen.

Coronajaar 2021
Na 2020 was ook het afgelopen jaar door de Coronapandemie een lastig jaar. Periodes van
volledige sluiting werden afgewisseld door periodes met gedeeltelijke uitleen. We moesten in
totaal vier weken volledig dicht en waren lange tijd alleen op zaterdag open. Dat kwam
doordat de vrijwilligers van de woensdag en de maandag geen diensten konden doen wegens
gezondheidsrisico’s.
Gelukkig kon de Speel-O-Theek De Steeg open blijven tijdens de zomervakantie. Een
innovatie die uitkomst bood was het werken met “Click&Collect”: Leden konden thuis in de
catalogus op de website speelgoed uitkiezen en via de mail bestellen. De vrijwilligers zetten
het speelgoed klaar. Op zaterdag brachten leden het geleende speelgoed terug en namen het
bestelde weer mee. Via de voordeur kwam men binnen en via de brandtrap verliet men weer
het pand. Uiteraard hield iedereen zich aan de mondkapjesplicht. Een “portier” hield in de
gaten dat er niet te veel bezoekers binnen waren. De vrijwilligers bleven achter het plastic
scherm van de balie, op 1,5 meter afstand van elkaar. Het ingeleverde speelgoed bleef tot
dinsdag in quarantaine.

Publiciteit
De belangrijkste publicatiemiddelen van de Speel-O-Theek zijn Facebook en Instagram.
Hierop wordt zeer regelmatig een nieuw bericht of foto geplaatst. Onderzoek naar effectieve
publiciteit in opdracht van 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.
Tijdens de duurzame dagen bij Vonkindewijk hadden we een kraam en hebben wij onszelf
goed kunnen promoten.
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In februari 2021 is een nieuwsbrief verschenen en er is in het totaal zes keer een
informatiemail (met Corona-updates) naar de leden gestuurd. De nieuwsbrieven en
informatiemails verschijnen ook in het Engels.

Samenwerking en wederkerigheid
Gemeente
“Het Rijk en de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onderschrijven dat alle
kinderen in Nederland ten volle moeten kunnen meedoen.” Dit staat in het document
“Bestuurlijke afspraken over Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland”. Hier
draagt de Speel-O-Theek aan bij, mede doordat het lidmaatschapsgeld betaald mag worden
uit het Kindpakket.
Bij gemeente Hilversum is een nieuwe accountmanager aangesteld voor de subsidieregeling
van de Speel-O-Theek, Tanja van den Bergh. Op 31 maart 2021 heeft zij door middel van een
Zoomgesprek kennis gemaakt met het bestuur. Door met de laptop rond te lopen hebben we
haar een mooie rondleiding van de Speel-O-Theek kunnen geven.

Versa Welzijn
De netwerkbijeenkomsten die Versa
Welzijn gewoonlijk twee keer per jaar
organiseert, zijn niet doorgegaan. Wel is
een nieuwe medewerker, Heleen van der
Laan, van de Versa vacaturebank op
bezoek geweest in Speel-O-Theek om
kennis te maken. Ze is meteen ook lid
geworden!
In januari 2021 stond er een artikel in de
wijkkrant van Hilversum Oost, “Kijk op
jouw wijk”, over de cadeaus die Versa
namens de gemeente mocht uitdelen aan
vrijwilligersorganisaties in het kader van
“Hilversum bedankt!”. Het waren flessen wijn en door Sherpa gemaakte “vetboltaarten” voor
de vogels. De Speel-O-Theek was ook één van de gelukkige ontvangers en er stond een mooie
foto in de wijkkrant van de overdracht in de Speel-O-Theek.
Via de Versa vacaturebank heeft zich een nieuwe vrijwilliger aangemeld.
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Buitenspeeldag
In het voorjaar heeft de Speel-O-Theek contact gezocht met de organisatie van de
buitenspeeldagen via Versa Welzijn. Maar liefst drie buurtteams hebben speelgoed geleend
voor deze straatspeeldagen.

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
De contacten met JGGV zijn zeer constructief. Het JGGV onderkent het belang van de SpeelO-Theek en beveelt deze dan ook aan bij hun cliënten. Daarnaast werken de JGGV en de
Speel-O-Theek samen aan een mini-kinderkledingbank. Bezoekers brengen kleding in. Een
vrijwilliger van de Speel-O-Theek sorteert ze uit en houdt samen met medewerkers van JGGV
de kast op orde iedereen gratis kleertjes mogen meenemen. Wat over blijft brengen wij naar
de Stichting Kinderen in Nood in Bussum, die het naar Oostbloklanden vervoert. Ook de
kinderzwerfboekenkast is een mooie samenwerking. Bezoekers brengen en halen
kinderboeken. Een Speel-O-Theek vrijwilliger, ex-bibliotheekmedewerker, sorteert ze uit.
In 2020 is een extern bureau gevraagd om te zoeken naar een nieuwe locatie voor het
consultatiebureau. Voor de Speel-O-Theek zou het zou erg jammer zijn als JGGV gaat
vertrekken. Het is heel gunstig om gezamenlijk in hetzelfde pand gehuisvest te zijn.

Vereniging Speelotheken Nederland
Speel-O-Theek De Steeg is lid van de VSN. De jaarlijkse landelijke bijeenkomst van
speelotheken is door Corona helaas niet doorgegaan. Wel is er vier keer via zoom vergaderd.

Andere Speel-O-Theken
Kennisdeling met andere Speel-O-Theken is voor ons belangrijk. In februari hebben we een
werkbezoek gebracht aan de speelotheek Hoograven in Utrecht om te zien hoe zij de uitleen
deden via Click & Collect. Dit was een erg nuttig bezoek en we hebben elkaar goede tips
kunnen geven.

Speelgoedverkoop
In verband met Corona is er ook dit jaar geen speelgoedbeurs geweest. Wel hebben we bij
Vonkindewijk tijdens de duurzaamheidsdagen voor €95,80 speelgoed verkocht. De Speel-OTheek had een kraam op het buitenterrein. Daarvoor zijn twee beachflags aangeschaft.
Via marktplaats voor €50 een bijzondere auto verkocht, een verzamel-item van Kuifje. Deze
was aan ons geschonken.
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Samenwerking overig
In mei 21 is de opslagruimte bij kinderopvang de Belhamels in Eemnes in vlammen
opgegaan. Wij hebben hun toen buitenspeelgoed gedoneerd, onder andere scheppen,
loopauto’s en een step.
Een deel van het speelgoed dat we niet kunnen gebruiken gaat naar de Hilversumse stichting
“Kennis zonder grenzen”, voor een neurologische kliniek in Burundi.
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.

Speelgoed
We hebben weer kritisch naar al het speelgoed gekeken. Verschillende sets hebben we onder
handen genomen en aangevuld of vernieuwd zoals de K’nex, gipssets en Duplotreinen.
Omdat we door het Covid-19 virus noodgedwongen minder open waren hebben we het met
de aanschaf van speelgoed heel rustig aan gedaan. Al het speelgoed is gescreend: batterijen
zijn er uitgehaald in verband met lekkage doordat het speelgoed weinig werd gebruikt. Leden
mochten daarna de nog goede batterijen meenemen voor het geleende speelgoed.
Ook de website en catalogus hebben een update gehad. Helaas is dit niet goed gegaan en
hebben we hier nog steeds last van. We zijn nu onder andere weer bezig om de goede foto’s
bij de catalogus te plaatsen.
We hebben dit jaar veel nieuwe leden mogen begroeten. Aan hun wordt ook gevraagd om
leuke speelgoedideeën door te geven en ook kritisch mee te kijken naar speelgoed wat
uitgeleend is of dit nog goed is.
Tevens zijn we erg blij dat steeds meer mensen ons weten te vinden bij het doneren van
speelgoed. De kwaliteit van het gedoneerde speelgoed is de laatste tijd hoog. We hebben
onder andere mooie Duplo, houten treinen, Thomas de Trein en V-Tech speelgoed gekregen.
Dit speelgoed wordt in onze collectie opgenomen of door ons verkocht om ander speelgoed
aan te kunnen schaffen.
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Er werd via marktplaats een stellingkast aangeschaft voor buitenspel- en
bewegingsspeelgoed.
Afgelopen jaar hebben we het volgende speelgoed aangeschaft:
Beweging:

Step

Constructie:

Kid K’nex en K’nex

Expressie:

Dinosaurus en een Paarden gipsset

Fantasie:

Poppenwagen, Brandweerkazerne, Grote graafmachine

Gezelschapsspellen:

Little Cooperation

Puzzels:

Frozen, Peppa Big en Prinses

Zintuiglijk:

Mijn eerste stuurtje

Speelgoed top-10
De Speel-O-Theek houdt bij welk speelgoed hoe vaak wordt uitgeleend. In 2021 was het
meest uitgeleende speelgoed:
Boerderijdieren, Paw Patrol auto’s, BBQ, Skelter Berg Reppy, Garage met auto’s, Kassa, Rol
en dol pretpark, Trampoline, Thomas de trein treinbaan, Winnie de Poeh computer,
Ballenolifant.
Over het geheel werden de categorieën Constructie, Zintuiglijk materiaal en Beweging het
meeste geleend.

De Speel-O-Theek in cijfers:
•

104 gezinnen waren in 2021 lid van de Speel-O-Theek;

•

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

•

De collectie bestaat uit ± 885 stuks speelgoed;

•

In 2021 is er 1586 keer uitgeleend. Dit was voornamelijk op zaterdag.

Vrijwilligers
In de Speel-O-Theek zijn 32 vrijwilligers actief.
Het echtpaar Frank en Lene zijn al 25 jaar vrijwilliger tijdens de uitleen op zaterdag. Dit
hebben we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Eén van onze vrijwilligers heeft zich met medewerkers van buurtcentrum Sint Joseph
verdiept in Wijkconnect, een vraag -en aanbodplek voor wijk Hilversum Oost. Op deze site
kan men ook vragen om vrijwilligers.
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In de nieuwsbrieven aan de leden vermelden we steeds de vacatures. En met succes! Lotte
Wansbeek heeft zich voor de functie van secretaris aangemeld, en Arpit voor de uitleen en
ICT-werkzaamheden.
Via de Versa vacaturebank kwam Mandy voor de uitleen.
Via andere vrijwilligers kwamen Ans en Cees voor de uitleen en klusjes.
WELKOM bij de Speel-O-Theek!

Bestuur
In 2021 heeft onze secretaris Jan Postema afscheid genomen. Gelukkig hebben we een
nieuwe secretaris gevonden. De vrijwilligers die eind 2021 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

Secretaris:

Lotte Wansbeek

Leden
In 2021 waren 104 gezinnen lid, waarvan er 43 nieuw zijn binnengekomen. Vanwege corona
hebben in verhouding meer leden hun lidmaatschap opgezegd. Gelukkig hebben ook veel
nieuwe leden ons weten te vinden. Eén derde van de nieuwe leden zijn expats. De meeste
leden hebben ons weten te vinden via kennissen, het consultatiebureau of onze website. Maar
ook via de kinderfysiotherapeut, logopedie, Versa Welzijn, Gemeente en een cadeaubon.
In verband met de gewijzigde openingstijden zijn veel nieuwsbrieven gemaild, tevens in het
Engels vanwege de vele niet-Nederlandstalige leden.
Doordat de Speel-O-Theek tijdelijk geheel of gedeeltelijk gesloten was waren we bang dat
leden zouden opzeggen. Ondanks dat het voor menigeen best puzzelen was om op zaterdag te
komen, bleven veel leden lid en betaalden bijna allemaal het volledige lidmaatschapsbedrag
van €27,50.
Twee bijzondere leden hebben na ruim 20 jaar afscheid genomen. De eerste is een gastouder
die bijna elke maandag in de Speel-O-Theek was te vinden en vaak een helpende hand bood.
De tweede is een ouder uit Loosdrecht die ook gastouder is geweest en altijd een dubbel
lidmaatschap had.
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Appendix: 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-OTheek 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)
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Appendix: Doelen en Realisatie
Doelen voor 2021
•

In de loop van het jaar weer terug naar drie 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 VVEoudergroep 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.

Gerealiseerd in 2021
Door alle corona maatregelen hebben we veel doelen niet kunnen behalen. We gaan hier in
2022 mee aan de slag.
•

We zijn zo veel mogelijk open geweest. Soms met click & collect. We moesten ook
rekening houden met onze al wat oudere vrijwilligers;

•

We hebben een nieuwe secretaris gevonden;

•

Er zijn twee nieuwe vrijwilligers ingewerkt voor de uitleen;

•

Nieuwe vrijwilliger voor ICT ondersteuning;

•

Diverse speelgoedsets aangeschaft en vervangen;

•

Netwerk onderhouden met de gemeente Hilversum;

•

Alternatieve speelgoedbeurs georganiseerd bij Vonkindewijk.
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Doelen voor 2022
•

Weer gewoon drie keer in de week open;

•

Onze ontmoetingsfunctie weer uitoefenen door onder andere weer thee en koffie te
schenken en kinderen ruimte te bieden om te spelen;

•

Op zoek naar nieuwe bestuursleden;

•

Aanvraag voor donatie bij de bekende subsidiegevers;

•

De PR een boost geven via onze website, facebook, instagram, krant en huis-aanhuisbladen;

•

Samenwerking met de Voorleesexpress;

•

Een voorlichtingsbijeenkomst in de Speel-O-Theek houden voor een VVEoudergroep 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);

•

Voorbereidingen treffen voor de viering van het
40-jarig bestaan op 9 november 2023.
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Appendix: Financiën
Speel-O-Theek De Steeg
GB

8000
8010
8020
8500
8510
8900
9000
9001

Omschrijving

Begroting
2021

Resultaat per
31-12-21

Begroting
2022

Begroting
2023

Contributie
Boetes
Verjaardagsspeelgoed
Subsidie Gem. H'sum
ING 2019-2020
Overige opbrengsten
Diverse baten
Beurs

1.900,00
200,00
50,00
10.250,00
200,00
450,00

2.668,25
147,99
37,00
10.250,00
131,40
374,63
-

2.500,00
225,00
50,00
10.400,00
200,00
400,00

2.250,00
150,00
50,00
10.250,00
250,00
350,00

Totaal opbrengsten

13.050,00

13.609,27

13.775,00

13.300,00

4070
kantine
4100
Huur bedrijfspand
4115
Woonlasten
4120
Onderhoud pand
4160
Verzekeringen
4300
Kantoorbenodigdheden
4315
Telefoon/Internetkosten
4317
Automatiseringskosten
4320 PR/Advertenties/representatie
4600
Bankrente & kosten
4610
Boetes retour betaald
4620
Izettle kosten
4701
Speelgoed commissie
4705
Onderhoud speelgoed
4710
Kosten vrijwilligers
4730
Betalings- & kasverschillen
4740 Contributies & Abonnementen
4795
Overige algemene kosten

100,00
9.100,00
600,00
720,00
270,00
230,00
425,00
350,00
125,00
180,00
50,00
50,00
400,00
100,00
200,00
50,00
100,00

81,08
9.050,76
557,52
720,00
276,24
168,09
425,65
327,91
106,09
160,90
11,75
55,31
224,30
16,95
216,44
-0,82
109,30

125,00
9.200,00
650,00
750,00
300,00
225,00
475,00
350,00
250,00
200,00
50,00
50,00
500,00
150,00
250,00
50,00
200,00

100,00
9.200,00
625,00
840,00
285,00
200,00
500,00
150,00
155,00
170,00
50,00
75,00
400,00
150,00
200,00

Totaal kosten

13.050,00

12.507,47

13.775,00

13.300,00
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50,00
150,00

Toelichting op de jaarrekening 2021 en begroting 2022-2023
GB 8900 :

Hierop staat € 374,63. Dat bedrag bestaat uit een donatie van €100,00, de
opbrengst van de speelgoedverkoop bij Vonkindewijk, het restantbedrag van
de ING-Schenking en de verkoop van een gedoneerde Kuifje-auto een
collectoritem.

GB 8000:

I.v.m. corona hebben we de contributies voorzichtig begroot op € 1.900,00.
Dat bleek echter mee te vallen. De post werd € 2.668,85 doordat er veel
nieuwe leden kwamen. Veel leden die al lid waren van de Speel-O-Theek
hebben ondanks de corona toch het lidmaatschapsgeld betaald.

GB 8010:

De post boetes is lager dan begroot doordat we erg soepel zijn geweest i.v.m.
de beperkte openingsuren.

GB 9001:

Vanwege corona is dit jaar de beurs niet doorgegaan.

Verder werd er weinig verjaardagsspeelgoed geleend, alleen voor de buitenspeeldag.
Daardoor viel deze post lager uit dan begroot. De post kantine viel lager uit doordat er weinig
koffie en thee werd gebruikt vanwege de Coronamaatregelen. Ook logisch is dat er minder
kantoorbenodigdheden werden gebruikt, alle activiteiten bleven op een lager pitje. Daardoor
zijn de posten speelgoedcommissie en onderhoud ook lager uitgekomen. De contributie voor
de Vereniging Speelotheken Nederland hoefde niet betaald te worden omdat er dit jaar geen
activiteiten werden georganiseerd.
In 2021 heeft de penningmeester de Speel-O-Theek aangemeld bij de Digidentity-app om
vergoeding aan te vragen bij de gemeente voor corona-gerelateerde onkosten. Helaas hoorde
de Speel-O-Theek niet tot de doelgroep.
De Speel-O-Theek heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Dit naar
aanleiding van een artikel in de lokale krant waarin stond dat organisaties steun konden
vragen bij de gemeente door verlaging van de OZB in verband met derving van inkomsten ten
gevolge van sluiting door Corona. Dit heeft €22,50 opgeleverd.
Een nieuw lid en vrijwilliger heeft een donatie gedaan van €100! Waarvoor dank.
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Verklaring bij de cijfers per ultimo 2021
Balans per ultimo 2021
1000
1100

Kas
Bank NL 62 RABO 0149 5709 02

42,05
6.245,62

Het saldo GB 1100 wordt voor een gedeelte gereserveerd voor de mogelijk toekomstige
verhuizing en een gedeelte voor de viering van het 40-jarig bestaan van de Speel-O-Theek in
2023.
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