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Inleiding  
  

U heeft het beleidsplan in handen van Stichting Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard te Kampen. 

Een nieuw beleidsplan om verschillende redenen: 

 Beleid inzichtelijk maken voor bestuur en vrijwilligers en lidmaatschap houders 

 Als informatievoorziening voor subsidieverstrekker(s) 

 Als benodigd gegeven t.b.v. ANBI status 

 Belangstellenden 

 Informatie voor lokale media 

 

We hopen dat u het beleidsplan met plezier leest en op een prettige manier kennis tot u 

kunt nemen van deze mooie stichting. 

 

 

Inhoudsopgave 
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1. Historie  Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard  
  

In 1987 is de Speel-O-Theek (vanaf nu SOT) reeds ontstaan. Dit jaar (2017) bestaat de SOT 

dus alweer 30 jaar. In 2001 is de SOT een stichting geworden. Al die tijd heeft de SOT een 

ruimte kunnen huren bij wijkvereniging Brunnepe – Hanzewijk in het gebouw “de 

Reijersdam” aan de Reijersdijk te Kampen. Na 20 jaar in dezelfde mooie ruimte is het 

huurcontract opgezegd en zijn we in gesprek met de wijkvereniging voor een andere ruimte 

binnen het gebouw. 

De SOT heeft altijd kunnen bouwen op een groep vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers al zeer 

veel jaren maar ook een aantal vrijwilligers die kortere of langere periode een deel van hun 

vrije tijd hebben gestoken in de SOT. 

Het aantal lidmaatschappen is variërend, de laatste paar jaar mogen we jaarlijks een groei 

zien in aantal lidmaatschappen, mede door de inzet van publiciteit op sociale media en 

natuurlijk de inzet van de vrijwilligers die dit uitvoeren. 

Het aanbod aan speelgoed en speeltoestellen is ook variërend en mede afhankelijk geweest 

van de subsidies.  
  

  

2. Huidige situatie 
 

De organisatie ligt in handen van het bestuur, de uitvoering wordt samen met de overige 

vrijwilligers gedaan. 

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit: 

Voorzitter:  Okko van Dijk 

Secretaris:  Wilma Keuning 

Penningmeester: Wilma Keuning 

Bestuurslid:   Trijnie Baukema 

Bestuurslid:  Geke van Bruggen 

Bestuurslid (interim): Carine de Vries 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en volgens de 

statuten ligt bij hen ook beslissingsbevoegdheid. 

 

Inclusief bestuur zijn er 14 vrijwilligers actief voor de SOT. 

 

Er wordt zowel aan de vrijwilligers als het bestuur geen vergoeding gegeven. Onkosten 

worden wel vergoed. 

 

Op dit moment is de SOT op drie momenten in de week geopend: Op dinsdagavond, 

woensdagochtend en donderdagavond. Iedere keer gedurende 1,5 uur. 

 

We hebben ongeveer 130 lidmaatschappen welke ieder 2 stuks speelgoed mogen lenen 

gedurende 3 weken. Een lidmaatschap kost op dit moment € 17,00 per kind per jaar. 
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De SOT bezit ruim 500 stuks speelgoed. Dankzij subsidie(s) kunnen we het speelgoed af en 

toe vernieuwen en vervangen waardoor het aanbod aantrekkelijk is en blijft. 

 

We beschikken over een website waar veel informatie is terug te vinden over de SOT.  Er 

staat o.a. een catalogus op met al het speelgoed wat uitgeleend kan worden. Tevens hebben 

we verschillende sociale media accounts zoals Facebook, Twitter en Instagram. 

 

Het speelgoed is onder verdeeld in de categorieën, zintuigelijk, beweging, constructie, 

expressie, fantasie, gezelschapspellen en puzzel’s en lotto’s. Van elke categorie staat er een 

ordner met afbeeldingen en informatie in SOT zodat ouders, gastouders en grootouders ook 

hier een duidelijk overzicht hebben van het aanbod. 
 

3. Missie 
 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontplooiing van kinderen in de leeftijd van 
nul tot en met twaalf jaar door hen, met name ten behoeve van hun situatie thuis een 
bredere variëteit van speelmogelijkheden – middels een Speel-O-Theek -  aan te bieden. 
De SOT richt zich bij de ontplooiing van haar activiteiten op alle kinderen die van de hiervoor 
omschreven doelgroep deel uitmaken en die in de gemeente Kampen wonen. 
De SOT tracht dit te verwezenlijken door: 
a. het inrichten van en in stand houden van een Speel-O-Theek te Kampen 
b. overleg met en informatieverschaffing aan de ouders en verzorgers van kinderen 
c. het leggen van contacten met instellingen en organisaties met een soortgelijk of verwant 

doel 
d. het verschaffen van informatie en geven van voorlichting 
e. het bevorderen van deskundigheid bij de begeleiding 

 
De Speel-O-Theek is niet alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers met een laag inkomen, 
maar leent speelgoed uit aan alle kinderen in de gemeente Kampen.  
Daarnaast kunnen ook anderen die de verantwoordelijkheid hebben voor jonge kinderen, 
zoals grootouders en gastouders een lidmaatschap aan gaan. Zo biedt het gastouderbureau 
De Kinderbrug al haar gastouders een lidmaatschap aan, zodat zij op hun opvanglocatie 
kunnen beschikken over verschillend en passend spelmateriaal voor hun gastkinderen. 

 

4. Visie 
 

De SOT wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de doelgroep. Het (samen) spelen, 

ontdekken, bewegen en uitgedaagd worden draagt bij aan de mentale maar ook fysieke en 

sociale ontwikkeling van de kinderen. De SOT wil door het beschikbaar stellen van geschikt 

speelgoed deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk maken. Door het lage bedrag voor een 

lidmaatschap is dit vooral voor kinderen uit gezinnen waar speelgoed niet of nauwelijks 

aangeschaft kan worden een uitkomst. 
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5. Analyse 

 
Interne analyse 

 

De SOT verkeert op dit moment in een financieel gunstige positie. Wel is er onzekerheid 

betreffende subsidieverstrekking in de toekomst. Tevens zijn de huurkosten voor de 

toekomst niet duidelijk maar naar verwachting zal dit hoger uitvallen. 

De huisvesting is lange tijd goed geregeld geweest, op het moment van het schrijven van het 

beleidsplan is daar nog onzekerheid over. De huur is opgezegd door de verhuurder en het is 

nog niet duidelijk hoe de huisvesting zal zijn. Er zijn nog geen concrete afspraken. De 

verhuurder heeft de huur opgezegd omdat voor hen ook de subsidiekraan gedeeltelijk 

dichtgedraaid wordt en zij de ruimte welke de SOT tot op heden kon huren voor een hoger 

bedrag weer kan verhuren. De SOT kan een dergelijk huurbedrag niet opbrengen. 

Het invullen van de uitleen momenten met vrijwilligers is met de huidige bezetting soms 

lastig. Door ziekte is het af en toe nodig dat vrijwilligers vaker aanwezig zijn en dat is niet 

altijd wenselijk. Er moet een aantal vrijwilligers bij komen. Het repareren van speelgoed 

werd al een aantal jaren gedaan door de huidige voorzitter maar door zijn nieuwe taak 

binnen de SOT komt dit in gedrang, ook hiervoor is een nieuwe vrijwilliger die de reparaties 

doet wenselijk. 

Er is de afgelopen jaren een inhaalslag geweest op gebied van de sociale media. Mede 

hieraan is de groei van het aantal lidmaatschappen te danken. 

Op bepaalde gebieden mag de vastlegging van afspraken met vrijwilligers aangescherpt 

worden. Er wordt op dit moment niets op papier vastgelegd. 

 

Externe analyse 
Doordat gemeentes steeds meer taken en verantwoordelijkheden door de regering krijgen 

opgelegd, komen de subsidies voor stichtingen en verenigingen steeds meer onder druk te 

staan. We zien een tendens waarbij de hoogte van de subsidie steeds lager wordt. Ook de 

gemeente zelf zendt duidelijke signalen af en men gaat de subsidieverlening volledig op de 

schop nemen. Mede door deze zaken is de huisvesting van de SOT in gevaar gekomen. 

Daarbij komt dat de huisvesting van de SOT nu (binnen een wijkverenigingsgebouw) is 

gelegen waar omheen nieuwbouwplannen zijn en het nog steeds niet duidelijk is wat de 

gemeente met dit pand wil. 

Er zijn nauwelijks samenwerkingsverbanden met ander instanties wat nog kansen biedt voor 

meer lidmaatschappen. 
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SWOT analyse 

 

Sterke punten Zwakke punten 
 Enthousiast team van vrijwilligers 

 Grote hoeveelheid speelgoed 

 Financieel goede basis 

 Sociale media 

 Aantal vrijwilligers minimaal 

 Vastlegging afspraken vrijwilligers 

 Naamsbekendheid 

Kansen Bedreigingen 
 Groei lidmaatschappen 

 Samenwerkingen met andere 

organisaties 

 Huisvesting te klein 

 Huisvesting te duur 

 Subsidies lopen terug 

 Vrijwilligersaanbod 

 

6. Gewenste situatie 
 

De SOT wil speelgoed uitlenen aan zoveel mogelijk kinderen die daar behoefte aan hebben. 

We zien duidelijk kansen omdat we merken dat veel mensen in Kampen en IJsselmuiden niet 

van het bestaan van een SOT op de hoogte zijn. Om aan extra vraag te kunnen voldoen, zijn 

er echter wel een aantal factoren die veranderd dienen te worden. 

Onze huisvesting is op dit moment qua grootte voldoende om het huidige lidmaatschappen 

te bedienen. Wanneer er echter meer lidmaatschappen bij komen zullen er meer mensen 

tegelijkertijd aanwezig zijn, is er meer speelgoed nodig en wordt de ruimte te klein. Een 

ruimte van 100m2 in plaats van 70m2 zou dan beter zijn. 

Om de groei aan te kunnen zullen er meer vrijwilligers nodig zijn. Een aantal van 20 

vrijwilligers is het uitgangspunt zodat er meer taken verdeeld kunnen worden en de 

belasting van sommige vrijwilligers omlaag kan. 

Grotere huisvesting brengt ook meer kosten met zich mee. Er zal meer geld binnen moeten 

komen. Deels kan dit door het lidmaatschapsgeld te verhogen, anderzijds zal er met 

subsidieverstrekkers gesproken moeten worden wat de mogelijkheden zijn. Sponsoring is 

een volledig nieuw gebied voor de SOT en zal ontdekt moeten worden. 

Samenwerken met andere instanties zoals bijvoorbeeld CJG, voedselbank, andere SOT en 

dergelijke kan er voor zorgen dat er meer lidmaatschappen komen en kennis en 

naamsbekendheid verhoogd worden. 

Om de vrijwilligers goed voor te bereiden en te behouden dienen er duidelijke processen te 

komen waarbij tijdens de eerste gesprekken een aantal vaste onderwerpen besproken 

worden. Tevens het direct vastleggen van gegevens en het opstellen van een vrijwilligers-

overeenkomst zal bijdragen aan duidelijke afspraken over wat de SOT van een vrijwilliger 

verwacht en andersom. Tevens kan deze overeenkomst aantonen dat de persoon vrijwilliger 

is bij aansprakelijkheid en verzekeringskwesties. 
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7. Doelstellingen / Acties 

 
Huisvesting 

Vóór 31 december 2017 dient er een andere vergelijkbare ruimte gevonden te worden om 

de continuïteit te garanderen. Er zijn gesprekken met wijkvereniging Brunnepe – Hanzewijk. 

Een analyse van adressen van lidmaatschaphouders geeft aan dat het niet per se van belang 

is om in de huidige wijk gehuisvest te moeten zijn. 

 

 
Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers moet op 1 februari 2018 van 14 naar 20 

gestegen zijn om de SOT op een goede manier te kunnen laten 

functioneren. We gaan actief via websites zoals We Helpen Kampen, 

Facebook en andere sociale media vrijwilligers werven. 

We gaan ons in oktober 2017 laten voorlichten door een ervaren 

persoon binnen de vrijwilligersorganisaties. 

 

 

Financiën 
In verband met het wegvallen van de subsidie van Stichting Groot Burgerweeshuis en de 

onzekerheid over subsidie van de gemeente zal het bestuur voor 1 maart 2018 een plan 

maken om de financiële situatie te waarborgen. Hier valt te denken aan sponsoring door 

bedrijven en meedoen aan acties van plaatselijke ondernemers. 
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Tevens zullen we een verhoging van de kosten voor een lidmaatschap moeten doorvoeren 

en deze moeten gaan indexeren volgens de CBS prijsindexatielijst. Wel is het van belang om 

het lidmaatschap zo voordelig mogelijk te houden zodat het bereikbaar blijft voor de 

doelgroep van huishoudens met een minimaal inkomen. 

 

Lidmaatschappen 
Het aantal lidmaatschappen dient te groeien om enerzijds meer inkomsten te genereren 

maar ook om het bestaansrecht te rechtvaardigen. De doelstelling hierin ligt een groei van 

15% per jaar. Bij een aantal van 150 lidmaatschappen of meer dient er een extra 

openstelling te komen. 

We gaan dit bereiken door aanbieden cadeaukaarten, in contact treden met organisaties die 

met kinderen werken zoals scholen, kinderopvang en dergelijke. 

 

Samenwerking 
In 2018 zal de SOT samenwerking zoeken met verschillende instanties. Tijdens de eerste 

helft van 2018 zal contact gezocht worden met de voedselbank Kampen met als doel om de 

klanten op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de SOT. Ook zal in die periode 

contact gezocht worden met de verschillende organisaties m.b.t. kinderopvang. Deze 

organisaties hebben ook klanten die binnen de doelgroep vallen van de SOT. 
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8. Planning 

Wanneer we de doelstellingen in een planning plaatsen dan ziet dat er als volgt uit: 

Actieplan Doelstellingen 

Thema Doelstelling Activiteit Verantwoordelijk Start Einde 

Huisvesting Nieuwe huisvesting Gemeente 

benaderen 

Scholen 

benaderen 

Wijkverenigingen 

benaderen 

Makelaars 

benaderen 

Verenigingen 

benaderen 

Voorzitter 01-08-‘17 01-12-17 

Vrijwilligers 20 vrijwilligers Welzijn Kampen 

Sociale media 

Vacature sites 

Secretaris 

Secretaris 

Voorzitter 

01-10-‘17 31-01-

’18 

Financien Voldoende inkomsten 

om kosten te kunnen 

dekken 

Subsidie gemeente 

Subsidie GBW 

Penningmeester 01-01-‘18 01-06-

‘18 

  Plan maken t,b,v. 

sponsoring en 

overige inkomsten 

behalve subsidie 

Voorzitter 01-01-‘18 28-02-

‘18 

Lidmaat-

schappen 

15% groei Aanbieden 

cadeaubonnen via 

sociale media e.d. 

Secretaris 01-01-‘18 31-12-

‘18 

  Contact leggen 

met andere 

organisaties 

Voorzitter 01-01-‘18 31-12-

‘18 
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9. Tot besluit. 
De SOT staat voortdurend voor uitdagingen. De ene keer financieel, de andere keer de 

huisvesting of het vinden van vrijwilligers. Voorop blijft steeds dat de continuïteit niet in 

gevaar komt. Wel moeten we goed letten op de vrijwilligers. Ook de belastbaarheid van 

vrijwilligers heeft grenzen en die grenzen dienen bewaakt te worden. 

Vrijwilligers doen het werk omdat ze graag een steentje bij willen dragen aan de 

samenleving. In dit geval zetten de vrijwilligers zich in voor een aanvulling op de ontwikkeling 

van jonge kinderen. Vrijwilligerswerk moet echter ook leuk zijn, het samen optrekken en 

samen doelen bereiken geeft voldoening, de sociale contacten geven een meerwaarde aan 

het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawoord: 

Ik hoop dat dit beleidsplan inzicht geeft in het reilen en zeilen van Stichting Speel-O-Theek ‘t 

Hobbelpaard. Ook hoop ik dat bestuurders de waarde van de SOT in kunnen schatten en de 

ondersteuning die de SOT nodig heeft kunnen invullen, financieel, advies matig of anderzijds 

zodat de continuïteit niet in gevaar komt. 

 

 
 

Okko van Dijk, 

Voorzitter, Stichting Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard 


