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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 2018.
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 2018 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. Tot slot ons financiële jaarverslag met daarin de staat van baten en
lasten, de balans en de toelichting op de financiële jaarcijfers.
Wist u dat alle 29 medewerkers inclusief het bestuur als vrijwilligers verbonden zijn aan de
Speel-o-theek ’t Gooi en dat zij hun werkzaamheden verrichten zonder dat daar loon
tegenover staat? Met elkaar en met plezier zorgen we ervoor dat de Speel-o-theek een
gastvrije plek is waar ouders en kinderen graag komen om hun speelgoed in te leveren en
weer nieuw materiaal uit te zoeken. 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 2018. Zij maken het mogelijk dat de Speel-o-theek speciaal
en gevarieerd speelgoed kan blijven aanbieden aan haar doelgroep.
Tenslotte willen wij het bestuur en de medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Huizen
hartelijk danken voor de gastvrijheid waarvan wij ook in 2018 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 2018
Rob Kastelein (voorzitter en penningmeester)
Els Kessens (secretaris)
Jolanda Westrum (lid van het bestuur, adviseur)
Miriam Kos (coördinator vrijwilligers)
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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 aandacht kunnen gebruiken op
het gebied van bijvoorbeeld:
• spraak of taal,
• schoolse vaardigheden,
• motoriek,
• concentratie,
• sociaal-emotionele vaardigheden.
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
2018 was een bewogen jaar. Twee bestuursleden zijn uitgetreden; we hebben afscheid
genomen van Albert Jongsma als voorzitter en van Eliane Krijnen-Del Gaudio als secretaris.
Els Kessens is onze nieuwe secretaris. Rob Kastelein neemt naast zijn rol als penningmeester
nu ook de rol van voorzitter op zich. Blij zijn we met de toetreding van Jolanda Westrum als lid
van het bestuur. Zij heeft vooral een adviserende en coachende rol.
Gerealiseerd in 2018
2018 was een actief jaar waarin ontzettend hard is gewerkt en veel is bereikt. We zijn gestart
met de voorbereidingen voor onze nieuwe website. We hebben de leners gevraagd naar hun
wensen. Een viertal topics scoorde het hoogst: de openingstijden, het assortiment, het
verlengen en het reserveren. Deze onderdelen gaan een prominente plek krijgen op onze
nieuwe website, die we in de loop van 2019 in gebruik gaan nemen.
In mei hebben de AVG-procedures ingevoerd. Alle medewerkers zijn geïnformeerd en het
AVG-verwerkingsregister is geïmplementeerd.
Eind september deden we weer mee aan de jaarlijkse collecte van HandicapNL. Een groeiend
aantal collectanten heeft weer een mooi bedrag opgehaald.
Alle 60 externe contacten hebben we gevraagd of ze ons jaarverslag voortaan per Email willen
ontvangen i.p.v. op papier. Hierop werd zeer positief gereageerd; 93% gaf hun emailadres.
Hierdoor gaan we per jaar ruim 500 vel A4 papier besparen, een mooi resultaat!
Voor onze operationele cijfers verwijzen we graag naar “De Speel-o-theek in cijfers” op blz. 7.
Enquête 2018
In 2018 hebben we een anonieme enquête gehouden. De resultaten zijn overwegend zeer
positief. Hieronder een overzicht van de 28 responses. Belangrijkste positieve punten: heel
divers materiaal, overzichtelijke ruimte, fijne medewerkers die meedenken en behulpzaam
zijn. Belangrijkste aandachtspunten waar we aan gaan werken: vernieuwing van het materiaal,
meer snelheid bij afhandelen, versterken van de communicatie.

Kwantitatieve resultaten van de enquête 2018

Plannen voor 2019
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 2019 willen gaan werken:
- team verder versterken met kennis, kunde en extra handen,
- onze nieuwe en verbeterde website,
- het aantal leners uit Hilversum, waar we in 1974 begonnen zijn, verder uitbreiden,
- de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen op basis van de enquêteresultaten.
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Samenwerkingsverbanden
Ook in 2018 is er weer volop samengewerkt met diverse organisaties. Hieronder een kort
verslag van de belangrijkste samenwerkingsverbanden.
Peutermarkt
In januari heeft de Speel-o-theek een kraam gehad op de peutermarkt in de bibliotheek Huizen
om de Speel-o-theek en de Speeltrein te promoten. Diverse ouders toonden belangstelling.
Ook wethouder Marianne Verhage kwam een kijkje nemen in de Speel-o-theek.
De Speeltrein
In 2018 zijn er in samenwerking met Centrum Jeugd en
Gezin, Versa Welzijn en de bibliotheek weer
peuterspeelochtenden georganiseerd in de Speel-otheek. Elke maandagmorgen buiten de schoolvakanties
konden hier kinderen (en hun ouders) terecht om lekker
te spelen. Naast het vaste programma is er regelmatig
een extra activiteit, zoals workshop babygebaren, muziek
op schoot of knutselen.

Lekker knutselen met z’n allen in De Speeltrein

Peutermarkt Peers plus ’t Gooi
Op zaterdagochtend 10 februari 2018 hield “Peers plus 't Gooi” bij peuterspeelschool ’t
Startblok een speelochtend voor peuters met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong.
De Speel-o-theek was aanwezig om de kinderen gelegenheid te geven om te spelen met
uitdagend speelgoed en de ouders te informeren over passend speelgoed en de
mogelijkheden om dit te lenen bij de Speel-o-theek. Het was een druk bezochte en gezellige
ochtend. De kinderen vermaakten zich heel goed met het speelgoed. We hadden een diverse
spellen van Smart Games en veel van ons groot buitenmateriaal meegenomen. De houten
knikkerbaan was favoriet, daarmee speelden veel kinderen samen.
Onze deelname aan de speelochtend was beide partijen zo goed bevallen dat we ook 16 juni
met de speelochtend mee hebben gedaan, dit keer op de speelplaats van peuterspeelschool
’t Startblok. We hadden een mooie plek bij de zandbak en zo kon er veel van ons
buitenspeelgoed uitgeprobeerd worden. Ook was er een keuze gemaakt uit ons materiaal voor
binnenshuis dat paste bij de doelgroep. De aanwezige kinderen konden aan de klaargezette
tafeltjes buiten de uitdaging ervan ervaren die dit speelgoed voor hen heeft. Voor veel ouders
was het een eye-opener dat er
zoveel materiaal bij ons voor hun
kind aanwezig is. Een aantal van
hen is meteen lener geworden. De
ouders die al lener waren, kregen
vooral aanvullende informatie. De
gezellige sfeer, het mooie weer, de
inzet van onze vrijwilligers; dit soort
evenementen zijn een goede
Op de tafeltjes buiten stond het speciaal geselecteerde speelgoed klaar
aanvulling op onze activiteiten.
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Stagiairs in 2018
In 2018 kregen we een aanvraag voor een langere stage van
een MBO-student. Zij studeert in Utrecht, woont in Huizen en
wilde graag haar stage bij ons doen. Zij blijft tot februari 2019
en helpt ons ook bij de Peutermarkt. In het kader van de
Maatschappelijke Stage hebben we een stagiair gehad van de
scholengemeenschap het Erfgooiers College. Deze stage werd
in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale en de Middelbare
scholen georganiseerd.
Tijdens de eerste keer dat één van de stagiairs aanwezig was,
werd een lener geholpen met het uitzoeken van speciaal
speelgoed. De stagiair zei daarna dat zij natuurlijk wist dat
speelgoed leuk is om mee te spelen, maar dat ze zich niet
gerealiseerd had dat kinderen met speelgoed ook uitgedaagd
en gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling.
Beide stagiairs hebben ons fantastisch geholpen en het is leuk
om te zien hoe positief zij de werkzaamheden oppakten.

Onze stagiair bekijkt het speelgoed

Zicht op meedoen
In december hebben wij contact gehad met de gemeente Huizen over vrijwilligers in verband
met “zicht op meedoen”. Omdat wij nieuwe vrijwilligers begeleiding aanbieden was de
gemeente enthousiast en had een kandidaat voor ons. Na een positief gesprek gaat de
vrijwilliger in 2019 graag bij ons aan de slag. Wij zijn blij dat we kandidaten een zinvolle plek
in de maatschappij kunnen bieden en maken dankbaar gebruik van hun capaciteiten.

Deskundigheidsbevordering
Als Speel-o-theek ’t Gooi vinden wij deskundigheidsbevordering erg belangrijk. In 2018 was
deskundigheidsbevordering deels geïntegreerd in de normale werkzaamheden. Tijdens de
uitleenmomenten is er veel aandacht geweest voor het nog meer bekend maken van alle
vrijwilligers met het nieuwe uitleensysteem. Vrijwilligers die al goed met het systeem om
konden gaan, hielpen de andere op alle aspecten van het uitlenen en innemen van speelgoed.
Tijdens de medewerkersoverleggen is er regelmatig nieuw speelgoed of juist wat onbekender
ouder speelgoed meegenomen om hierover uitleg gegeven en het te spelen.
Het jaarlijkse uitje was dit jaar in de vorm van een pub-quiz met vragen over het speelgoed en
het verleden van de Speel-o-theek.
Tenslotte is de inkoopcommissie begonnen om zich te beraden over de vraag hoe wij ook in
de toekomst kunnen blijven zorgen voor een evenwichtig assortiment waarbij ook aandacht
blijft voor de kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doel is om in 2019 een
goed inkoopplan te hebben.

Jaarverslag 2018
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De Speel-o-theek in cijfers
Overzicht lenersbestand
In 2018 hebben we er 65 nieuwe leners bij gekregen, daar zijn we erg blij mee. Het bevestigt
de behoefte aan de dienst die we leveren. In 2018 hebben we afscheid genomen van 53
leners. Per saldo zijn er per 31 december 2018, 193 gezinnen en instellingen ingeschreven.
Dat is een stijging van bijna 7% ten opzichte van 2017.
In de tabel hieronder is het aantal leners per gemeente weergegeven.
Jaar
Gemeente

2018

2017

2016

2015

Almere

4

7

9

8

Baarn

0

0

0

1

Blaricum

22

15

16

11

Bussum

7

3

3

4

Eemnes

5

4

7

7

Hilversum

6

5

9

8

Huizen

130

130

130

121

Laren

12

8

11

11

Muiden

1

1

1

1

Naarden

2

4

5

6

Soest

3

3

3

2

Weesp

1

1

1

1

193

181

195

181

Totaal

Tabel 1: Lenersaantallen uit de verschillende gemeenten

Memory kippenroulette

2 soorten Tangle
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Overzicht uitgeleende materialen
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

2018

2017

2016

2015

Moeilijk ontwikkelingsmateriaal

423

400

517

837

Gezelschapspellen

284

378

382

392

Eenvoudig ontwikkelingsmateriaal

194

171

248

247

Fantasiemateriaal

171

186

245

192

Puzzels

139

205

176

155

Constructiemateriaal

138

98

127

133

Groot- en buitenmateriaal

138

182

211

215

Rijdend materiaal

74

68

106

68

Muziekinstrumenten

28

19

36

56

Themakisten

3

7

6

2

Totaal

1592

1714

2054

2297

Tabel 2: Overzicht uitgeleend materiaal per rubriek

Het aantal stuks materiaal dat is uitgeleend laat een daling zien van 7%; het daalt van 1714
stuks in 2017 naar 1592 stuks in 2018. Dat komt voornamelijk doordat leners minder materiaal
meenemen. Wat verder opvalt is dat in 2017 de puzzels nog behoorlijk in de lift zaten, terwijl
in 2018 dat vooral het constructiemateriaal (+41%) en de muziekinstrumenten (+47%) zijn.

Chaos in het spookhuis
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Naast rubrieken hebben we ons materiaal ook ingedeeld in één of meerdere leerdoelen.
Hieronder is de verdeling van de in 2018 uitgeleende materialen weergegeven per leerdoel.
Communiceren/samenwerken
Concentratie
Fijne motoriek
Oog-Handcoördinatie
Fantasiemateriaal
Grove motoriek
Kleuren
Taal
Plusmateriaal
Tellen
Denkspel
Autisme
Logopedie
Ouderen
Slechtziend/blind
Logica
Creatief
Snoezelmateriaal
Rekenen
reactievermogen
Emotie
Dyslexie

15,0%
13,3%
12,0%
9,1%
7,6%
6,0%
5,5%
4,9%
4,4%
3,4%
3,0%
2,5%
2,2%
2,2%
1,9%
1,8%
1,4%
1,0%
0,9%
0,8%
0,5%
0,4%

Figuur 1: Overzicht uitgeleend materiaal per leerdoel

Overige cijfers
Het aantal bezoeken in 2018 is redelijk stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. Wat nog
opvalt is dat het gemiddeld aantal stuks per lener en per bezoek allebei blijven dalen,
respectievelijk naar 8,6 en 2,2 stuks per jaar. Daarnaast is te zien dat ons inkoop-team flink
op gang komt: 81 stuks nieuw speelgoed aangeschaft, bijna net zoveel als 2016 en 2017 bij
elkaar.
Jaar
2018 *2017 2016 2015
aantal bezoeken

752

*727

701

753

aantal leners

193

181

195

181

gemiddeld aantal bezoeken per lener

3,9

*4,0

3,6

4,2

gemiddeld aantal stuks per lener

8,6

9,5

10,5

12,7

gemiddeld aantal stuks per bezoek

2,2

*2,4

2,9

3,1

aantal stuks materiaal in assortiment 1648
(waarvan nieuw aangeschaft)

1584 1686 1679

81

56

Tabel 3: Ontwikkeling van de bezoeken en de uitleen van de materialen

28

33
Kakelbonte inktvis

(*): aantal bezoeken over 2017 was vorig jaar niet goed bepaald; is nu correct. Overige 2017-getallen zijn hierop aangepast.
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HET FINANCIËLE JAARVERSLAG 2018
In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens: de staat van baten en lasten, de balans en de
toelichting op de financiële jaarcijfers. Goedgekeurd door de accountant op 15 februari 2019.
Staat van baten en lasten
BATEN
2018

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

Werkelijk

Begroot

€ 3.935,00
€ 2.087,32
€ 183,95
€ 173,19
€
8,27
€
€ 6.387,73

€ 3.825,00
€ 1.385,00
€
€
€
-

2017
Werkelijk

€ 5.210,00

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

Begroot

2017
Werkelijk

LASTEN
2018
Werkelijk
Aankoop speelgoed
Vervanging speelgoed
Deskundigheidsbevordering
Kantoor/Bestuurskosten
Huur
PR-activiteiten
Verzekering vrijwilligers
Onderhoud
Voordelig saldo
TOTAAL lasten

Overzicht 1, subsidies 2018
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Soest

Overzicht 2, giften 2018
HandicapNL

€ 1.565,54
€
60,00
€ 696,40
€ 416,29
€ 746,34
€ 2.120,90
€ 188,07
€ 406,48
€ 187,71
€ 6.387,73

€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 1.000,00
€ 760,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 5.210,00

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

€
98,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 1.975,00
€ 312,00
TOTAAL € 3.935,00

€
TOTAAL €

173,19
173,19
Vikings brainstorm
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Balans per 31 december 2018
ACTIVA

Kas
Bank
Spaartegoed

PASSIVA
2018

2017

€
18,75
€
65,65
€ 6.500,00

€
35,20
€
61,49
€ 6.300,00

€ 6.584,40

€ 6.396,69

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

2018

2017

€ 2.434,40

€ 1.096,69

€ 1.200,00
€ 750,00
€ 1.500,00
€ 700,00

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

€ 6.584,40

€ 6.396,69

Inventaris in de vestiging is nihil

Bijzondere en buitengewone baten / lasten 2018
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste eenmalige baten en lasten in 2018.
Balanstotaal per 31-12-2017

€ 6.396,69

Inhaalslag inkoop van materiaal
Aanschaf big shopper tassen
Gift (HandicapNL)

€ -700,00
€ -1.840,00
€ 173,19

Saldo normale bedrijfsvoering 2018

€ 2.554,52

Balanstotaal per 31-12-2018

€ 6.584,40

Letterkasteel

Speel-o-theek ’t Gooi
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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 baten-kant wordt de volgende post nader toegelicht:
1. De post lener-donatie is 50 % hoger dan begroot. De stijging van de jaardonatie hebben
we al in 2017 gerealiseerd, echter de begroting voor 2018 moet al in 2016 worden
opgesteld en loopt daarom achter. Daarnaast vragen we sinds de zomer ook € 5
inschrijfgeld aan de nieuwe leners. In ruil hiervoor krijgen de nieuwe leners een mooie big
shopper waar ze het speelgoed veilig in kunnen vervoeren.
Lasten
Aan de lasten-kant worden de volgende posten nader toegelicht:
1. Er is 25% meer uitgegeven aan inkoop van speelgoed. Dit is vanwege de inhaalslag die
we sinds 2016 aan het maken zijn en waarvoor ook extra budget is gereserveerd.
2. Er is bijna de helft minder uitgegeven aan deskundigheidsbevordering. Reden hiervoor is
dat een algemene computertraining die we ingepland hadden, niet door kon gaan.
3. Er is ook bijna de helft minder uitgegeven aan bestuurskosten. Reden hiervoor is dat er in
het boekjaar geen enkele (grote) eenmalige uitgave is geweest.
4. De PR-uitgaven zijn fors hoger. Dit komt voornamelijk door de éénmalige uitgave van €
1.840 aan onze nieuwe big shoppers. We vinden het belangrijk dat onze leners het
speelgoed veilig van en naar huis kunnen meenemen.
Reserveringen
Hieronder een toelichting op de reserveringen:
1. Elk jaar sparen we voor de ICT-vervanging (€ 300) en voor ons aankomende 45-jarig
lustrumfeest in 2019 (€ 250). Reserveringen zijn nu respectievelijk €1.200 en € 750. Het
ICT-bedrag gaan we in 2019 uitgeven aan ons nieuwe website en van ons 45-jarig bestaan
in 2019 gaan we een mooi feest maken.
2. De realisatie van het nieuwe interieur vordert goed. Voor de overige vernieuwingen hebben
we nu nog € 1.500 gereserveerd. We verwachten dat dit genoeg zal zijn.
3. Het nieuwe inkoopteam draait goed. Er worden mooie materialen en hele leuke nieuwe
spellen aangekocht. Er is in 2018 een goede inhaalslag gemaakt. In 2019 verwachten we
dat we de inhaalslag, met nog € 700 te gaan, kunnen afronden.
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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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