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1.  Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het 29e jaarverslag van Stichting Speel-O-Theek ’t Hobbelpaard Kampen.  
Met dit jaarverslag informeren wij u over de gang van zaken en de ontwikkelingen van onze 
stichting in het  jaar 2016.  
 
Het jaar 2016 is een goed jaar geweest voor de Speel-O-Theek. 

 Het aantal leden is verder toegenomen. 

 Het aantal vrijwilligers is op peil gebleven en zelfs iets uitgebreid.  

 Er kon opnieuw geïnvesteerd worden in nieuw speelgoed.  

 Er is veel gedaan aan naamsbekendheid door o.a. krantenartikelen, social media en 
deelname aan activiteiten/markten. 

  Medewerking is verleend aan NLdoet en de maatschappelijke stagemarkt van het 
Ichtus College. 

 
In 2017 is het 30 jaar geleden dat de Speel-O-Theek werd opgericht en zullen we ons 30-jarig 
jubileum gaan vieren. 
We zien 2017 met een vertrouwen tegemoet, hoewel we door teruglopende subisidiegelden 
wel verder op zoek moeten naar nieuwe inkomstenbronnen. 
  
Op deze plaats willen wij als bestuur onze subsidieverleners - de Gemeente Kampen en het 
Grootburgerweeshuis - hartelijk danken voor hun bijdrage in 2016. Zonder deze subsidies 
kunnen wij de stichting niet draaiende houden. Zij hebben het tevens mogelijk gemaakt dat 
de Speel-O-Theek gevarieerd en actueel speelgoed kan blijven aanbieden. 
 
Ook willen wij het enthousiaste team van 15 vrijwilligers bedanken voor hun getoonde inzet. 
Zonder vrijwilligers kan de Speel-O-Theek niet bestaan. 
 
Namens het bestuur van de Speel-O-Theek, 
 
 
mw. J.A. van ’t Veen,    
voorzitter     
 
 
mw. W. Keuning-Kragt, 
secretaris/penningmeester   
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2.  Algemeen 

 
De stichting Speel-O-Theek ´t Hobbelpaard leent spelmateriaal uit aan kinderen in de 
leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar.  
 
2.1.  Doelstelling 
Volgens artikel 2 van de statuten: 

1. 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, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
des woords. 

2. De stichting 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. 

3. De stichting tracht haar doel onder meer 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; 
f. alle andere wettige middelen. 

 
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 lid worden. 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. 
 
2.2.  Openingstijden 
De Speel-O-Theek is wekelijks geopend op: 
dinsdagmiddag:   15:00 - 16:30 uur 
woensdagmorgen:   10:00 - 11:30 uur 
donderdagavond :  19:00 - 20:30 uur  
In de maanden juli en augustus en in de kerstvakantie was de Speel-O-Theek gesloten.  
 
2.3.  Lidmaatschapsgelden 
De lidmaatschapsgelden zijn in 2016 ongewijzigd gebleven, te weten: 
1e kind   € 17,00 
2e kind   € 14,00 
3e en volgend kind € 12,50 
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3.  Speelgoed 
 
3.1.  Categorieën speelgoed 
Speel-O-Theek ’t Hobbelpaard biedt een brede collectie speelgoed voor kinderen van 0 t/m 
12 jaar onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 bewegingsmateriaal 

 constructiemateriaal 

 expressiemateriaal 

 fantasiemateriaal 

 gezelschapsspellen 

 puzzels en lotto’s 

 zintuiglijk materiaal 
De collectie speelgoed bestond in 2016 uit 520 stuks.  
 
3.2.  Voordelen lenen speelgoed 
De Speel-O-Theek wil kinderen en ouders/verzorgers kennis laten maken met verschillende 
categorieën speelgoed. Tevens kan zij spelmateriaal aanbieden welke niet te koop is in 
gewone speelgoedwinkels of materiaal dat te groot is om permanent thuis op te slaan. 
Enkele andere voordelen zijn: 
 Ieder jaar komt er nieuw speelgoed op de markt. Het is moeilijk hieruit te kiezen. 

Bovendien is goed speelgoed vaak duur in aanschaf. De Speel-O-Theek biedt de 
mogelijkheid om speelgoed eerst uit te proberen alvorens tot aanschaf over te gaan. 

 Een kind heeft veel afwisselend speelgoed nodig. Doordat het kind iedere keer nieuw 
speelgoed heeft om mee te spelen, wordt hem/haar steeds nieuwe uitdaging 
aangeboden. 

 Het speelgoed sluit aan bij de interesse en de ontwikkelingsfase van het kind. 
 Het speelgoed kan uitgeprobeerd worden, zodat bekeken kan worden waar het kind 

wel of niet aan toe is.  
 

3.3.  Aanschaf nieuw speelgoed 
In 2016 werd nieuw spelmateriaal gekocht om bepaalde speelgoedcategorieën te 
vernieuwen en/of uit te breiden en actueel speelgoed te kunnen aanbieden. Bij de aanschaf 
hiervan werd gekeken naar een evenwichtig aanbod qua leeftijd, jongens- en 
meisjesspeelgoed en categorie. Leden werd verzocht wensen en tips voor nieuw speelgoed 
aan te leveren. Tevens werd er speelgoed aangeschaft welke genomineerd was voor 
Speelgoed van het Jaar 2016. 
 
Op het moment dat nieuw speelgoed gereed was voor de uitleen werd dit gemeld op de 
Facebookpagina met daarbij een duidelijke afbeelding en omschrijving van het speelgoed. 
Op de website werden foto’s onder de aparte subpagina “Foto’s nieuw speelgoed” geplaatst. 
Ook in de nieuwsbrieven naar alle leden werd het speelgoed onder de aandacht gebracht. 
Dit resulteerde in een flinke groei van het aantal reserveringen (42 reserveringen in 2016) 
ten opzichte van het vorige jaar (8 reserveringen in 2015). 
In de Speel-O-Theek zelf stond nieuw speelgoed eerst uitgestald op een speciale tafel, 
duidelijk herkenbaar als ‘nieuw in de uitleen’. 
Door de collectie speelgoed uit te breiden, kunnen kinderen en ouders/verzorgers een 
speelgoedcategorie (her)ontdekken en blijft het aanbod interessant en uitdagend.   
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3.4.  Controle speelgoed 
De vrijwilligers hebben zich in 2016 opnieuw ingezet om het speelgoedassortiment heel, 
schoon en compleet te houden. Dit betekent in de praktijk: grondige controle bij inname, 
indien nodig (laten) schoonmaken, juist coderen en eventueel (laten) repareren en bij 
slijtage vervangen. Leden werden meer gewezen op het schoon inleveren van speelgoed.  
 
3.5. Schoonmaak speelgoed 
 In 2016 heeft de Speel-O-Theek voor het eerst deelgenomen aan NL.doet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd door het Oranjefonds.  
De klus “Voorjaarsschoonmaak Speel-O-Theek” werd aangemeld en hierop hebben zich 15 
vrijwilligers ingeschreven. De vrijwilligers bestonden uit werknemers van het bedrijf Carlisle 
en scholieren. Op vrijdagochtend 11 maart 2016 werd nagenoeg al het aanwezige speelgoed 
onderworpen aan een grondige schoonmaakbeurt.  
Leden werd verzocht het geleende speelgoed thuis goed schoon te maken.  
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4.  Leden 
 
4.1.  Ledenaantallen 
Ledenaantal 1 januari 2016:  114 leden  
Opzeggingen 2016     28 leden 
Nieuwe leden 2016     52 leden 
Ledenaantal 31 december 2016 138 leden      
 
4.2.  Opzeggingen/nieuwe leden 
In 2016 hebben 28 leden hun lidmaatschap bij de Speel-O-Theek beëindigd. Reden van 
uitschrijving was zeer divers: o.a. door verhuizing, weinig of geen gebruik meer maken van 
het lidmaatschap, bereiken 12+ leeftijd. 
In 2016 hebben zich opnieuw veel nieuwe leden ingeschreven: in totaal 52. 
Bij inschrijving werd een welkomstcadeautje uitgedeeld aan de nieuwe leden.  
Door verzilvering van een cadeaubon heeft zich in 2016 één nieuw lid ingeschreven. 
 
4.3.  Nieuwsbrieven 
Het bestuur stuurt nieuwsbrieven naar alle leden, zodat zij beter op de hoogte worden 
gesteld van de laatste ontwikkelingen en nieuws van de Speel-O-Theek. In 2016 zijn er  
4 nieuwsbrieven digitaal verstuurd: in april, juni, september en december.  
 
4.4.  Meedoenbon Gemeente Kampen 
De Gemeente Kampen verstrekt bonnen aan inwoners met inkomen tot 110% van het 
minimuminkomen. Met deze meedoenbon kan het lidmaatschapsgeld worden betaald. 
Met de Gemeente Kampen zijn in 2015 de volgende afspraken gemaakt: 

 de bon kan ingewisseld worden voor een 3-jarig lidmaatschap, 

 meerdere (maximaal 3) kinderen per bon/gezin kunnen een lidmaatschap ontvangen. 
Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat de Speel-O-Theek hieraan kan deelnemen en is onze 
stichting door de Gemeente Kampen opgenomen bij de organisaties waar de bon kan 
worden ingeleverd. In 2016 heeft dit nog niet tot inschrijving van nieuwe leden geleid. 



Jaarverslag Speel-O-Theek 2016  -   7 
 

4.6.  Grafieken ledenaantallen 
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5.  Publiciteit 

 
5.1.  Website 
De vernieuwde website www.speelotheekhobbelpaard.nl is in 2015 online gezet. Deze 
wordt beheerd door de secretaris,  waardoor de website actueel gehouden kan worden.  
De website werd in 2016 ruim 3000 keer bezocht. 
 
5.2.  Folder 
De folder die in 2015 werd geproduceerd, is veelvuldig verspreid. Zodoende was het  in 2016 
al noodzakelijk de folder bij te drukken. Er werden 2500 stuks besteld bij Studio88. 
 
5.3.  Social media 
In 2015 is een Facebookpagina en een Twitter account aangemaakt. Op deze pagina’s 
worden o.a. het laatste nieuws, tips en nieuw aangeschaft speelgoed vermeld. Op  
31 december 2016 had de Facebookpagina 161 likes en het Twitter account 90 volgers.  
In maart 2016 is ook een account op Instagram aangemaakt (24 volgers). 
 
5.4.  Activiteiten 
De Speel-O-Theek heeft deelgenomen aan de volgende activiteiten: 

 NL.doet    (11 maart 2016) 

 Babyshower Buurtzorg Kraam  (12 maart 2016) 

 Bolle Buiken en Kleine Koters beurs (28 mei 2016) 

 Mamacafé    (7 oktober 2016) 

 Dag vol Rijkdom c.q. open dag (8 oktober 2016) 

 Maatschappelijke stagemarkt (25 oktober 2016) 
 

5.5.  Media 
In de volgende media/kranten werd een artikel of evenement van de Speel-O-Theek 
opgenomen: 

 Kampen.nl (januari 2016):   oproep vrijwilligers 

 De Brug (januari 2016):  oproep vrijwilligers 

 De Stentor (maart 2016):   NL.doet 

 Kampen.nl (maart 2016):   NL.doet 

 De Brug (augustus 2016)  opening na zomersluiting 

 Kampen.nl (september 2016):  open dag / Dag vol Rijkdom 

 Kampen.nl (oktober 2016):   open dag / Dag vol Rijkdom 

 Kampen.nl (oktober 2016):   Mamacafé  
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6.  Bestuur 

 
Het dagelijks bestuur van de Speel-O-Theek bestaat uit 5 vrijwilligers.  
 
Op 1 september 2016 is mw. M. Mulder afgetreden als bestuurslid. 
Dhr. O. van Dijk is op 14 september 2016 toegetreden tot het bestuur als algemeen 
bestuurslid. 
 
Het dagelijks bestuur was op 31 december 2016 als volgt samengesteld: 
 
mw. J.A. van ´t Veen  voorzitter 
mw. W. Keuning  secretaris/penningmeester 
mw. M. Schmitz  algemeen bestuurslid 
mw. G. van Bruggen  algemeen bestuurslid 
dhr. O. van Dijk  algemeen bestuurslid 

 
In 2016 heeft het bestuur 8 keer vergaderd: 4 keer met het gehele vrijwilligersteam en 4 
keer met het dagelijks bestuur. 
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7.  Vrijwilligers 
 
7.1.  Algemeen 
In 2016 zijn 2 medewerkers gestopt als vrijwilliger bij de Speel-O-Theek:  
mw. F. van den Nouweland en mw. M. Mulder. 
Toegetreden in 2016 tot het uitleenteam zijn de vrijwilligers mw. I. Koridon, mw. A. Boiten, 
mw. C. de Vries en mw. A. Holdijk.  
Mw. M. Keuning heeft het project foto’s vernieuwen op kratten in juni 2016 afgerond en is 
daarna tijdelijk aan het uitleenteam toegevoegd. 
Het gehele vrijwilligersteam (uitleenteam en dagelijks bestuur) komt 1 keer per twee á drie 
maanden bijeen om te vergaderen. Daarnaast werd in juli 2016 een vrijwilligersavond 
georganiseerd bij de Chinees Kota Radja te Kampen.  
 
7.2.  Uitleenteam 
Het uitleenteam bestond op 31 december 2016 uit de volgende vrijwilligers: 
mw. T. Baukema  mw. T. Jonker   mw. M. Schmitz 
mw. A. Boiten   mw. D. Koek   mw. M. Striker  
mw. G. van Bruggen  mw. I. Koridon  mw. C. de Vries 
dhr. H. van Dalsen  mw. M. Keuning  
mw. A. Holdijk   mw. W. Keuning      
     
Werkzaamheden uitleenteam: 

 speelgoed/-onderdelen controleren en sealen bij inname 

 uitleen speelgoed registeren op uitleenkaarten 

 voorlichting en tips geven aan leden over spelmateriaal 

 aanschaf en coderen van nieuw speelgoed 

 degelijk verpakken van speelgoed 

 kratten voorzien van een duidelijke code, afbeelding en label 

 het speelgoed administratief verwerken en bestanden in mappen bijhouden 

 schoonmaken  en eventueel repareren van speelgoed 

 kas- en logboek bijhouden 

 meedoen aan activiteiten zoals open dagen, beurzen, etc. 
 
7.3. Vereniging Speelotheken Nederland/KindVak 
Op zaterdag 30 januari 2016 hebben 3 vrijwilligers van de Speel-O-Theek de landelijke 
Speelothekendag bezocht. Op deze dag werd de Algemene Ledenvergadering van de VSN 
bijgewoond en werd inspiratie opgedaan tijdens de beurs KindVak in Den Bosch. 
 
7.4.  Maatschappelijke stage 
Op 25 oktober 2016 heeft de Speel-O-Theek deelgenomen aan de maatschappelijke 
stagemarkt op het Ichtus te Kampen. Op 3 november 2016  is één scholier gestart met zijn 
maatschappelijke stage op de donderdagavond voor in totaal 20 uur. 
 
7.5.  Klusjesman 
Het speelgoed dat niet gerepareerd kan worden door de vrijwilligers van het uitleenteam, 
wordt door dhr. O. van Dijk vakkundig gerepareerd. 
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8. Financiën 

 

8.1. Extra inkomsten 

De subsidiegelden van het Grootburgerweeshuis worden in 5 jaar tijd afgebouwd tot € 0,- in 

het jaar 2018.  Om dit te compenseren is de Speel-O-Theek in 2016 op zoek gegaan naar 

nieuwe inkomstenbronnen: 

 

a. SponsorKliks 

In maart 2016 heeft de Speel-O-Theek zich aangemeld bij SponsorKliks. Indien leden of 

vrijwilligers via SponsorKliks aankopen doen bij een webwinkel, gaat hiervan een commissie 

naar de Speel-O-Theek. Een ieder werd via de nieuwsbrieven en social media op de hoogte 

gebracht van deze manier van gratis sponsoren. In 2016 heeft dit nog niet tot uitbetaling 

geleid: hiervoor geldt een minimum van € 50,--. 

 

b. Rabobank stimuleringsfonds 

In maart is een verzoek ingediend bij het Rabobank stimuleringsfonds voor een financiële 

bijdrage t.b.v. het project actualiseren collectie speelgoed. Dit verzoek werd door de 

Rabobank afgewezen. 

 

c.  Flessenactie 

In de maand oktober 2016 werd een flessenactie georganiseerd. Deze maand konden leden 

lege statiegeldflessen of kratten inleveren bij de Speel-O-Theek voor extra budget nieuw 

speelgoed. Wegens het succes werd de actie nog met een maand verlengd. Van de 

opbrengst is de grote Duplo set “Rond de Wereld” aangeschaft. 

 

d. Specsavers Steunt 

In november 2016 heeft de Speel-O-Theek zich aangemeld bij de Stichting Specsavers 

Steunt. Zes  verenigingen of stichtingen in de gemeente Kampen maakten d.m.v. stemming 

kans op een jaar lang financiële steun. De Speel-O-Theek is niet als goed doel uitgekozen 

aangezien zij niet genoeg stemmen had ontvangen. 
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8.2. Winst- en verliesrekening 2016 

WINST- EN VERLIESREKENING Stichting Speel-O-Theek 't Hobbelpaard 2016 

        

  
 

Inkomsten Uitgaven 

  
  

  

8900 Subsidie Gemeente Kampen 2016  €           1.949,10    

8590 Subsidie St. Grootburgerweeshuis (2015)  €           1.392,00    

8000 Contributies  €           2.081,25    

8001 Cadeaubonnen  €                25,50    

8010 Spelmateriaal  €                61,00    

8090 Reserveringen  €                32,00    

8100 Boetes  €              381,05    

8200 Eigen activiteiten  €              168,85    

1110 Rente spaarrekening  €                  8,95    

  
  

  

0 Afschrijving speelgoed** 
 

 €          2.987,43  

4020 Contributies en abonnementen 
 

 €             138,37  

4110 Huur BBH Reijersdam 
 

 €          1.407,12  

4150 Repareren speelgoed 
 

 €               55,94  

4180 Verzekering 
 

 €             105,58  

4200 Kosten vrijwilligers 
 

 €             588,65  

4201 Kosten eigen activiteiten 
 

 €               77,00  

4300 Kantoorbenodigdheden 
 

 €             317,70  

4310 Portokosten 
 

 €               14,60  

4320 Telefoon- en internetkosten 
 

 €             387,69  

4330 Bankkosten 
 

 €             147,79  

4350 Kosten publiciteit 
 

 €             250,77  

4900 Huishoudelijke kosten 
 

 €             132,17  

4920 Verpakkingskosten 
 

 €               70,58  

  
  

  

  
 

 €           6.099,70   €          6.681,39  

  Negatief resultaat 
 

 €            (581,69) 

  Totaal  €           6.099,70   €          6.099,70  

        

  ** toelichting afschrijving speelgoed 
 

  

  
  

  

  aanschaf speelgoed 2014  €           1.613,52    

  af 75%  €           1.210,14    

  
  

 €             403,38  

  aanschaf speelgoed 2015  €           1.670,71    

  af 50%  €              835,36    

  
  

 €             835,35  

  aanschaf speelgoed 2016  €           2.331,60    

  af 25%  €              582,90    

  
  

 €          1.748,70  

  Totaal afschrijvingen 
 

 €          2.987,43  

        

  
  

  

1000 Kas saldo 31-12-2016  €              278,15    

1100 Rabobank saldo 31-12-2016  €              310,49    

1110 Spaarrekening saldo 31-12-2016  €           2.089,96    

  (gereserveerd voor evt. verhuizing en 30-jarig jubileum 2017)   
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8.3. Begroting 2018 

BEGROTING SPEEL-O-THEEK 'T HOBBELPAARD 2018   

     Inkomsten 
  

Uitgaven 
 

     subsidie Gemeente € 1.900,00  
 

telefoon/internetkosten € 400,00  

subs. Grootburgerweeshuis (2017) € 400,00  
 

huur Reyersdam € 1.450,00  

contributies € 2.000,00  
 

verzekeringen € 100,00  

overige inkomsten  € 400,00  
 

aanschaf speelgoed € 2.000,00  

(boetes e.d.) 
  

kosten vrijwilligers € 550,00  

rente spaarrekening € 5,00  
 

kantoorbenodigdheden € 300,00  

eigen activiteiten € 100,00  
 

bankkosten € 150,00  

cadeaubonnen € 20,00  
 

huishoudelijke kosten € 150,00  

   
kosten publiciteit € 250,00  

   
verpakkingskosten € 100,00  

   
kosten eigen activiteiten € 100,00  

 
  

 
abonnementen € 150,00  

     totaal inkomsten € 4.825,00  
 

totaal uitgaven € 5.700,00  

     

   
TEKORT (€ 875,00) 
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9.  Aandachtspunten 2017 

 
 

 jubileum: 
op 27 april 2017 bestaat de Speel-O-Theek 30 jaar. In september zal een festiviteit 
voor de kinderen georganiseerd worden. 
 

 financiën:  
gezien de afbouwende subsidie van het Grootburgerweeshuis (€ 0 in 2018) moet er 
naar nieuwe inkomstenbronnen worden gezocht. 
 

 schoonmaak speelgoed: 
de klus “voorjaarsschoonmaak Speel-O-Theek” zal opnieuw worden aangemeld bij 
NL.doet van het Oranjefonds. 
 

 werving vrijwilligers:  
het is wenselijk om het vrijwilligersteam verder uit te breiden zodat er meer 
gerouleerd kan worden en bij ziekte dit opgevangen kan worden. 
 

 ledenaantal: 
behoud ledenaantal. Bij overschrijding van 150 leden zal bekeken moeten worden 
hoe dit organisatorisch haalbaar blijft (extra openingstijd of ledenstop). 
 

 


