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Voorwoord
Het is ons als bestuur van de Stichting Speel-o-theek ’t Gooi ook dit keer weer een genoegen
om u ons jaarverslag aan te bieden. Met dit jaarverslag informeren wij u graag over de gang
van zaken en de ontwikkelingen van onze stichting over het jaar 2017.
Achtereenvolgens informeren wij u over de doelstelling van onze stichting, onze doelgroep en
ons bijbehorend werkplan. Daarna volgt het verslag van de bestuurstafel met daarin een
terugblik en een blik voorruit. Vervolgens belichten we onze samenwerkingsverbanden en wat
we in 2017 aan deskundigheidsbevordering hebben gedaan. Het volgende hoofdstuk laat
onze Speel-o-theek in cijfers zien: aantal leners, aantal bezoeken, uitgeleend materiaal en
belangrijke andere cijfers. Het laatste hoofdstuk bevat ons financiële jaarverslag met daarin
de staat van baten en lasten, de balans en de toelichting op de financiële jaarcijfers.
In 2016 zijn we gestart met het omtoveren van de Speel-o-theek naar een gastvrije plek waar
ouders en kinderen graag komen om hun speelgoed in te leveren en weer nieuw materiaal uit
te zoeken. In 2017 hebben wij dit voortgezet. Uit de enthousiaste reacties maken wij op dat dit
gewaardeerd wordt bij de leners en bezoekers van de Speel-o-theek.
Op deze plaats willen wij als bestuur al onze subsidieverleners en donateurs hartelijk
bedanken voor hun bijdrage(n) in 2017. Zij maken het mogelijk dat de Speel-o-theek speciaal
en gevarieerd speelgoed kan blijven aanbieden aan haar doelgroep.
Ook bedanken wij alle medewerkers van de Speel-o-theek voor hun inzet. Met elkaar wordt
een breed scala aan taken uitgevoerd zoals, materiaal uitlenen, leners adviseren, computerwerkzaamheden, bijhouden administratie, schoonmaken, etc. Alle medewerkers inclusief het
bestuur verrichten hun werkzaamheden zonder dat daar loon tegenover staat.
Tenslotte willen wij het bestuur en de medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Huizen
hartelijk danken voor de gastvrijheid waarvan wij ook in 2017 weer hebben genoten.
Wij wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. Heeft u vragen of wilt u kennismaken
dan bent u van harte welkom in de Speel-o-theek. Onze contactgegevens staan achterop.
Het bestuur van de Speel-o-theek ’t Gooi 2017
Albert Jongsma (voorzitter)
Eliane Krijnen - Del Gaudio (secretaris)
Rob Kastelein (penningmeester)
Miriam Kos (coördinator vrijwilligers)
Rummikub XXL
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Doelstelling, doelgroep en werkplan
Doelstelling
De stichting Speel-o-theek ’t Gooi leent geschikt en gevarieerd speelgoed uit aan iedereen
waarbij het kind en de volwassene met een (tijdelijke) verstandelijke, lichamelijke en/of sociale
beperking onze bijzondere aandacht hebben, zij staan op de eerste plaats. Door deze uitleen
beoogt de stichting hun speelplezier te bevorderen en hun ontwikkeling te stimuleren.
Doelgroep
1. Alle kinderen en speciaal zij die tijdelijk of langdurig extra begeleiding nodig hebben
bijvoorbeeld vanwege:
• spraak- of taalachterstand,
• leerproblemen op school,
• een ontwikkelingsstoornis,
• een chronische of ernstige ziekte,
• een lichamelijke beperking of aandoening,
• een verstandelijke beperking,
• sociaal-emotionele achterstand.
2. Instellingen en particuliere hulpverleners die direct betrokken zijn bij de begeleiding van
bovengenoemde doelgroep, zoals:
• kinderrevalidatiecentra en kinderdagverblijven,
• kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten,
• scholen voor regulier- en speciaal (basis)onderwijs.
3. Volwassenen met een (verworven) beperking.
Werkplan
De stichting tracht haar doel als volgt te bereiken:
1. In stand houden, beheren en verder ontwikkelen van de Speel-o-theek door:
• verantwoord materiaal te kopen, in voorraad te hebben en uit te lenen,
• voorlichting en gerichte adviezen te geven over het gebruik van dit materiaal.
2. Bevorderen van de integratie van de Speel-o-theek in een groter geheel, vooral in het
Openbare Bibliotheekwerk.
3. Tot stand brengen en bevorderen van de samenwerking met instellingen en hulpverleners
die met onze doelgroep werken.
4. Voorlichting en informatie geven over de Speel-o-theek via algemene kanalen
(bijvoorbeeld foldermateriaal), via de website www.speelotheek-gooi.nl en via bezoeken
aan scholen en instellingen.
5. Inschakelen van vrijwilligers.
6. Coaching en deskundigheidsbevordering van de medewerkers en bestuursleden van de
Speel-o-theek.
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Van de bestuurstafel
Dit jaar was een jaar van veranderingen, met als thema vooruitkijken. Het blijft mooi om te zien
dat onze hele stichting draaiend gehouden wordt door vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers dat
werkzaamheden is voor de Speel-o-theek is 30 per 31 december 2017. In samenwerking met
onder andere de vrijwilligerscentrale hebben we diverse nieuwe vrijwilligers aan de Speel-otheek kunnen binden. In 2017 hebben we verder gewerkt aan de versterking van de kwetsbare
functies. Nog niet alle functies zijn ingevuld en daar gaat de aandacht van het bestuur naar
uit.
Gerealiseerd in 2017
2017 was wederom een jaar waarin ontzettend hard is gewerkt en veel is
bereikt. Sinds 2017 maken we gebruik van een nieuw uitleenprogramma.
Dit betekent een nieuwe stap in de verdere professionalisering van de
Speel-o-theek.
Daarnaast hebben we een nieuwe folder laten drukken en zijn delen van
het oude interieur vervangen door nieuwe meubels die aansluiten bij de
wensen van de leners en vrijwilligers. Een mooi voorbeeld hiervan is het
nieuwe inlevermeubel waar in alle rust het binnengekomen materiaal
geteld kan worden.

Nieuwe inlevermeubel

Plannen voor 2018
De Speel-o-theek is ambitieus en enthousiast en zit vol plannen voor de verdere ontwikkeling
van de Speel-o-theek. Hieronder een paar plannen waaraan we in 2018 willen gaan werken.
- Team verder versterken met kennis, kunde en extra handen,
- Compleet maken van de activiteitencommissie,
- Kwaliteit van de service verder verhogen,
- Interieur op onderdelen verder vernieuwen,
- Onderzoeken hoe we meer digitaal kunnen gaan werken zodat we minder papier gaan
gebruiken.
Onze lange termijn doelen
De Speel-o-theek blijft een uitdagende ontmoetingsplaats voor alle leners, vrijwilligers en
mensen die de Speel-o-theek een warm hart toedragen. Het speelgoed blijft gevarieerd, is
gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en sluit aan op de wensen van
deze tijd. De Speel-o-theek is niet alleen een meerwaarde voor al haar leners, maar ook zeker
voor haar vrijwilligers. Onze vrijwilligers worden gestimuleerd om zich ook persoonlijk te
ontwikkelen, waardoor de Speel-o-theek nog aantrekkelijker wordt voor onder andere
werkervaring.
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Samenwerkingsverbanden
Ook in 2017 is er weer volop samengewerkt met diverse organisaties. Hieronder een kort
verslag van de belangrijkste samenwerkingsverbanden.
De Speeltrein
Samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Versa
Welzijn hebben we weer speelochtenden georganiseerd
voor ouders en verzorgers met hun kinderen: De
Speeltrein. We doen dat op de maandagochtend,
behalve tijdens de schoolvakanties. Per keer zijn er
tussen de 10 en15 kinderen. Regelmatig is er naast het
vaste programma nog een extra activiteit, bijvoorbeeld
een voorleesmoment of samen gezellig zingen onder
begeleiding van een gitaar.

Luisteren naar een mooi voorgelezen verhaal

Peutermarkt
Aan het begin van 2017 is er een Peutermarkt georganiseerd in bibliotheek Huizen en Speelo-theek ’t Gooi was er natuurlijk bij. Ouders en kinderen konden hier rondkijken en organisaties
ontmoetten die zich voor het kind inzetten. Het was een drukke en waardevolle ochtend voor
ons. We hebben verschillende ouders gesproken en veel kinderen kennis kunnen laten maken
met onze speelgoedverzameling. Sommige gezinnen vonden het zo leuk dat ze ter plekke
besloten lid te worden. De Speel-o-theek zal zeker weer aanwezig zijn op de volgende
peutermarkt.
Spelletjesmiddag Speel-o-theek ’t Gooi
Op woensdagmiddag 14 juni tussen 14.00 uur en 16.30 uur
is door Speel-o-theek ’t Gooi op het plein vóór de bibliotheek
in Huizen een heuse spelletjesmiddag georganiseerd.
Kinderen tot 12 jaar en hun ouders konden genieten van een
speelparkoers, opgezet door de Speel-o-theek. Dit in
verband met de landelijke Buitenspeeldag die jaarlijks
plaatsvindt om het belang van (buiten)spelen voor kinderen
onder de aandacht te brengen.
Het was prachtig weer, waardoor het buitenspelen veel
aandacht trok. Meer dan 40 kinderen beleefden een heerlijke
middag buiten, omringd door diverse spellen afkomstig uit de
Speel-o-theek.
De kinderen konden met een spellenkaart het parkoers
doorspelen en uit de grabbelton een beloning halen wanneer
de spelkaart vol was. Supermarkt “Jumbo De Kostmand”
Geschminkt worden tijdens de buitenspeeldag
stelde diverse soorten fruit kosteloos beschikbaar, waarmee
de kinderen zelf gezonde fruitspiesjes konden rijgen. Er is geknutseld in de knutselhoek en er
was zelfs een schmink-dame die vele kindergezichtjes omtoverde tot vrolijke kunstwerkjes.
Een geslaagde middag waarbij we genoten van het buitenspelen en van het geweldige weer.
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Maatschappelijke Stages
Vanaf eind 2016 en de eerste maanden van 2017 hebben we hulp gehad van zes stagiairs
van de scholengemeenschap Huizermaat en het Erfgooiers College. Dat was in het kader van
de Maatschappelijke Stage.
De stagiairs hebben ons goed geholpen en wij waren verrast hoe snel zij allen de
werkzaamheden oppakten. Wel bleek dat wij, in ons enthousiasme, iets te veel mankracht ter
beschikking hadden. Want met zes extra mensen werd het een beetje krap in de Speel-otheek, dit bleek een luxe-probleem. De stagiairs hebben ons geweldig geholpen bij de uitleen,
vooral bij de verwerking van de uitleen in de computer. Daarnaast hebben ze een aantal
projecten uitgevoerd, zoals hulp bij de inventarisatie, mappen van de handleidingen van het
speelgoed doorlopen en uitzoeken en dergelijke.
De samenwerking tussen onze medewerkers en de stagiairs verliep erg goed. Daarom hebben
wij ons ook in het najaar van 2017 weer als stageplek aangemeld. Omdat wij niet bij de
stagemarkt aanwezig waren, zijn er minder aanmeldingen binnengekomen. Niettemin waren
wij erg blij met de extra hulp die de twee stagiairs ons konden bieden. De stagiaires gaan de
stageplek bij de Speel-o-theek ‘t Gooi binnen de stagemarkt komende jaren promoten.
Speel-o-theek in het nieuws!
Speel-o-theek in het nieuws! Het is altijd leuk om erkend te worden. De Gooi- en Eemlander
wijdde in juni twee pagina’s aan de Speel-o-theek. Toos Helsloot en Margreeth Hey, twee
vrijwilligers die ons al lange tijd ondersteunen, deelden hun verhaal en er werd een goede
indruk gegeven van de Speel-o-theek en de Speeltrein.

Deskundigheidsbevordering
Als Speel-o-theek ’t Gooi vinden wij deskundigheidsbevordering erg belangrijk. In 2017 stond
de deskundigheidsbevordering in het teken van het nieuwe uitleenprogramma. Een nieuw
uitleenprogramma betekent anders werken. Inmiddels zijn de meeste vrijwilligers gewend aan
het werken met het nieuwe programma en kunnen we ons in 2018 weer meer gaan richten op
individuele deskundigheidsbevordering.
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De Speel-o-theek in cijfers
Overzicht lenersbestand
In 2017 hebben we er 42 nieuwe leners bij gekregen, daar zijn we erg blij mee. Het bevestigt
de behoefte aan de dienst die we leveren. We hebben in 2017 ook afscheid moeten nemen
van 56 leners. Per saldo zijn er per 31 december 2017, 181 leners ingeschreven. Dat is een
licht daling van 7% ten opzichte van 2016.
In de tabel hieronder is het aantal leners per gemeente weergegeven.
Jaar
Gemeente

2017

2016

2015

2014

Almere

7

9

8

3

Baarn

0

0

1

2

Blaricum

15

16

11

9

Bussum

3

3

4

3

Eemnes

4

7

7

8

Hilversum

5

9

8

7

130

130

121

99

Laren

8

11

11

14

Muiden

1

1

1

0

Naarden

4

5

6

7

Soest

3

3

2

0

Utrecht

0

0

0

1

Weesp

1

1

1

2

181

195

181

155

Huizen

Totaal

Magnetisch letterspel

Tabel 1: Lenersaantallen uit de verschillende gemeenten

B-Bot …
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… met één van z’n vele spelborden
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Overzicht uitgeleende materialen
We hebben al ons materiaal ingedeeld in rubrieken en categorieën. Daardoor is het voor de
leners nog makkelijker om passend materiaal uit te zoeken. Deze twee kenmerken komen ook
terug in de catalogus op onze website: http://www.speelotheek-gooi.nl/catalogus. Daar kan
men eenvoudig de rubriek en/of de categorie selecteren en al het materiaal dat voldoet aan
die kenmerken wordt dan getoond.
Hieronder staat een overzicht van het uitgeleende materiaal per rubriek. De gepresenteerde
getallen geven aan hoe vaak het materiaal uitgeleend wordt. De getallen zijn inclusief de
verlengingen.
Jaar
Rubriek

2017

2016

2015

2014

Moeilijk ontwikkelingsmateriaal

400

517

837

712

Gezelschapspellen

378

382

392

386

Puzzels

205

176

155

192

Fantasiemateriaal

186

245

192

124

Groot- en buitenmateriaal

182

211

215

190

Eenvoudig ontwikkelingsmateriaal

171

248

247

259

Constructiemateriaal

98

127

133

125

Rijdend materiaal

68

106

68

59

Muziekinstrumenten

19

36

56

41

Themakisten

7

6

2

--

Totaal

1714

2054

2297

2088

Tabel 2: Overzicht uitgeleend materiaal per rubriek

Het aantal stuks materiaal dat is uitgeleend, laat een daling zien van 17% ten opzichte van
2016 naar 1714 stuks. Deels komt dat doordat het aantal leners in 2017 wat gedaald is.
Daarnaast staat er in ons uitleenreglement een maximum aantal stuks dat per bezoek
meegenomen mag worden: Voor een gezin is dat 4 stuks en voor scholen, instellingen en
professionals is dat 10 stuks per bezoek. En vanaf 2017 zijn we daar strikter mee om gegaan.
Het moeilijke ontwikkelingsmateriaal blijft nummer 1 en laat in vergelijking met de andere
rubrieken een steeds evenwichtiger beeld zien qua aantallen in de uitleen. Opvallende stijger
zijn de puzzels: 16% meer dan in 2016!

Puzzel: Ambulance
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Puzzel: Bouwplaats
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Europa Geo puzzel
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Naast rubrieken hebben we ons materiaal ook ingedeeld in één of meerdere categorieën.
Hieronder is de verdeling van de in 2017 uitgeleende materialen weergegeven in die
categorieën.

Figuur 1: Overzicht uitgeleend materiaal per categorie

Overige cijfers
In 2017 hebben we een recordaantal bezoeken gehad: 886, een stijging van 26% ten opzichte
van 2016. Daarnaast is ook goed te zien dat ons inkoop-team flink op gang komt: 56 stuks
nieuw speelgoed aangeschaft, bijna net zoveel als 2015 en 2016 bij elkaar.
Jaar
2017 2016 2015 2014
aantal bezoeken

886

701

753

688

aantal leners

181

195

181

155

gemiddeld aantal bezoeken per lener

4,9

3,6

4,2

4,4

gemiddeld aantal stuks per lener

9,5

10,5

12,7

13,5

gemiddeld aantal stuks per bezoek

1,9

2,9

3,1

3,0

aantal stuks materiaal in assortiment 1584 1686 1679 1764
(waarvan nieuw aangeschaft)

56

28

Tabel 3: Ontwikkeling van de bezoeken en de uitleen van de materialen
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73
Nieuw speelgoed: Co-de-Rups
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Het financiële jaarverslag 2017
In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens: de staat van lasten en baten, de balans en de
toelichting op de financiële jaarcijfers. Goedgekeurd door de accountant op 14 februari 2018.
Staat van baten en lasten
BATEN
2017

Subsidies (zie overzicht 1)
Lener-donatie
Materiaalvergoeding
Giften (zie overzicht 2)
Rente
Nadelig saldo
TOTAAL baten

Werkelijk

Begroot

2016
Werkelijk

€ 3.832,00
€ 1.570,90
€ 169,80
€ 599,11
€
15,13
€ 1.013,16
€ 7.200,10

€ 3.832,00
€ 1.300,00
€
€
€
€
8,00
€ 5.140,00

€ 3.832,00
€ 1.569,00
€ 156,90
€ 141,50
€
25,64
€
€ 5.725,04

Begroot

2016
Werkelijk

LASTEN
2017
Werkelijk
Aankoop speelgoed
Vervanging speelgoed
Deskundigheidsbevordering
Kantoor/Bestuurskosten
Huur
PR activiteiten
Verzekering vrijwilligers
Onderhoud
Voordelig saldo
TOTAAL lasten

Overzicht 1, subsidies 2017
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Soest
TOTAAL

€ 1.237,05
€
4,00
€ 932,10
€ 3.220,09
€ 731,71
€ 862,60
€ 188,07
€
24,48
€
€ 7.200,10

€ 1.250,00
€ 1.300,00
€ 1.000,00
€ 740,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 150,00
€
€ 5.140,00

€ 535,16
€
€ 1.564,00
€ 626,93
€ 717,36
€ 325,00
€ 188,07
€ 146,00
€ 1.622,52
€ 5.725,04

€
98,00
€ 300,00
€ 251,00
€ 1.000,00
€ 1.975,00
€ 208,00
€ 3.832,00
Balanceerbalk

Overzicht 2, giften 2017
Gift (p.b.)
Fonds verstandelijk
gehandicapten
TOTAAL

Jaarverslag 2017
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363,00

€

236,11

€

599,11
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Balans per 31 december 2017
ACTIVA

Kas
Bank
Spaartegoed

PASSIVA
2017

2016

€
35,20
€
61,49
€ 6.300,00

€
48,15
€
61,70
€ 7.300,00

€ 6.396,69

€ 7.409,85

Vermogen per 31 december
Reservering t.b.v.:
• ICT vervanging (sparen)
• lustrumfeest 2019 (sparen)
• vernieuwing v.d. inrichting
• grootschalig inkoopprogram

2017

2016

€ 1.096,69

€ 1.159,85

€ 900,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 1.400,00

€
600,00
€
250,00
€ 4.000,00
€ 1.400,00

€ 6.396,69

€ 7.409,85

Inventaris in de vestiging is nihil

Bijzondere en buitengewone baten/lasten 2017
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste
eenmalige baten en lasten in 2017.
Balanstotaal per 31-12-2016

€ 7.409,85

Inlevermeubel inclusief stoel
Accountantscontrole inclusief verklaring
Aanschaf uitleensysteem
Folders
Gift (p.b.)

€ -1.330,27
€ -363,00
€ -939,92
€ -798,60
€ 363,00

Saldo normale bedrijfsvoering 2017

€ 2.055,63

Balanstotaal per 31-12-2017

€ 6.396,69

de oude vertrouwde en degelijke Fischer Price kassa’s
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Toelichting op de financiële jaarcijfers
Hieronder volgt een toelichting van de afwijkingen ten opzichte van de begroting en een
nadere beschouwing van de reserveringen.
Baten
Aan de batenkant worden de volgende posten nader genoemd:
1. De post lener-donatie is ruim 20% hoger dan begroot. Dit komt vooral door de stijging van
de jaardonatie naar € 20 voor een gezin en € 40 voor scholen, instellingen en professionals.
Hiermee hebben we het wegvallen van de subsidies van de gemeenten Laren en
Wijdemeren deels kunnen compenseren.
Lasten
Aan de lastenkant worden de volgende posten nader toegelicht:
1. Er is 28% minder uitgegeven aan deskundigheidsbevordering dan begroot. Vooral het
aantal trainingen en educatieve avonden nam in aantal af.
2. Er is voor ruim € 2.200 meer uitgegeven aan bestuurskosten. Dat komt door een tweetal
éénmalige uitgaven die we op deze post geboekt hebben zijn:
a) realisatie nieuw inlevermeubel inclusief stoel (€ 1.329),
b) aanschaf nieuw uitleensysteem (€ 940).
3. De uitgaven bij PR-activiteiten zijn hoger dan begroot. Dit komt door een éénmalige uitgave
van € 800 voor onze nieuwe folder.
Reserveringen
Hieronder een toelichting op de reserveringen.
1. Elk jaar sparen we voor de ICT-vervanging (€ 300) en ons aankomende 45-jarig
lustrumfeest in 2019 (€ 250). Reserveringen zijn nu respectievelijk € 900 en € 500.
2. De realisatie van het nieuwe interieur vordert goed. Voor de overige vernieuwingen hebben
we nu nog € 2.500 gereserveerd. We verwachten dat dit genoeg zal zijn.
3. Het nieuwe inkoopteam draait goed. Er worden hele leuke nieuwe spellen ingekocht. Het
jaarbudget 2017 is precies uitgegeven. Daarmee blijft het grootschalige inkoopprogramma
van € 1.400, dat we vorig jaar aankondigde, staan voor 2018.
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Stichting Speel-o-theek ’t Gooi
Gevestigd in de Jeugdafdeling van de
Openbare Bibliotheek Huizen Laren Blaricum, vestiging Huizen
Speel-o-theek ‘t Gooi

Plein 2000 - 1
1271 KK Huizen
telefoon: 06 1211 3669

bankrekening:
e-mail:
website:
KvK-nummer / RSIN:

NL79 INGB 0652 9779 60
info@speelotheek-gooi.nl
www.speelotheek-gooi.nl
41192345 / 808095948
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