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  Voorwoord  

Het bestuur van de Stichting Speel-o-theek ’t Gooi biedt u hierbij ons jaarverslag 2022 aan. Met dit 

jaarverslag informeren wij u graag over de gang van zaken en de ontwikkeling van onze stichting. 

Wist u dat alle 27 medewerkers inclusief het bestuur als vrijwilligers verbonden zijn aan de Speel-o-

theek ‘t Gooi en dat zij hun werkzaamheden verrichten zonder dat daar een vergoeding tegenover 

staat? Met elkaar en met plezier zorgen wij ervoor dat de Speel-o-theek een gastvrije en ook in 

2022 weer corona-proof omgeving is voor kinderen, ouders en medewerkers. Uit de enthousiaste 

reacties merken wij dat dit wordt gewaardeerd bij de leners en bezoekers van de Speel-o-theek en 

de vrijwilligers. 

Op deze plaats willen wij als bestuur al onze subsidieverleners en donateurs hartelijk bedanken 

voor hun bijdrage(n) in 2022. Zij maken het mogelijk dat de Speel-o-theek een mooi aanbod aan 

speciaal en gevarieerd speelgoed kan blijven aanbieden aan haar doelgroepen. 

Tenslotte willen wij het bestuur en de medewerkers van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, 

vestiging Huizen bedanken voor de gastvrijheid en de samenwerking. Ondanks de vele extra 

werkzaamheden voor de bibliotheek en nog een aantal maanden coronamaatregelen in 2022 liep 

de samenwerking weer als vanouds: soepel, plezierig en efficiënt. 

Wij hopen met dit jaarverslag u een goed inzicht te geven in het reilen en zeilen van de Speel-o-

theek in 2022. Heeft u vragen of wilt u nader kennismaken dan horen wij dat graag. Onze 

contactgegevens staan achter op dit jaarverslag. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Speel-o-theek ‘t Gooi 2022 

Olga van der Baan (voorzitter)     
Pieter Essing (secretaris)   
Rob Kastelein tot 31/12/2022 (penningmeester)     
Miriam Kos & Nicole Kaskens (Coördinatoren) 
Melissa van Rossum m.i.v. 1/1/2023 (penningmeester) 

 

  
FIGUUR 1 HOUTEN TRANSPORTER 
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Doelstellingen, doelgroepen en werkplan  

Doelstellingen 

Stichting Speel-o-theek 't Gooi leent geschikt en gevarieerd speelgoed uit aan iedereen waarbij 

kinderen en volwassenen die (tijdelijk) extra hulp kunnen gebruiken onze bijzondere aandacht 

hebben. Zij staan op de eerste plaats. Door deze uitleen beoogt de stichting het speelplezier te 

bevorderen en de ontwikkeling te stimuleren. 

 

Doelgroepen 

1. Alle kinderen en speciaal zij die tijdelijk of langdurig extra ondersteuning 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 vrijwilligers (incl. bestuursleden) van de Speel-

o-theek. 

  

http://www.speelotheek-gooi.nl/
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Van de bestuurstafel   

De eerste maanden van 2022 waren sterk gekleurd door lockdowns en andere coronamaatregelen. 

Wij zijn trots op onze vrijwilligers die het samen steeds weer voor elkaar kregen dat onze Speel-o-

theek zoveel mogelijk toegankelijk bleef voor onze leners.  

Helaas vertaalde de ruim 2 jaar coronatijd zich wel in een forse daling van zowel ons leners- als ons 

vrijwilligersaantal. Hierop zijn na de zomer van 2022 diverse acties opgezet om beide aantallen 

weer in de lift te krijgen. En met een fraai resultaat! We zijn er nog niet helemaal, maar zowel het 

lenersaantal als het aantal vrijwilligers laat inmiddels weer een flinke stijging zien. Ook bij deze 

acties zijn voor uitdenken en uitvoeren onze vrijwilligers cruciaal geweest. 

Subsidies 

De Speel-o-theek is afhankelijk van subsidies en donaties. Op dit moment krijgen we van 5 

gemeenten subsidie. Dit reflecteert goed onze regiofunctie; we willen een zo'n groot mogelijk aantal 

leners bereiken en hen van ons gevarieerde aanbod gebruik laten maken. 

Corona 

Net als in 2020 en 2021 waren er ook in 2022 lockdowns waardoor wij genoodzaakt werden om in 

deze periodes, met pijn in het hart, de Speel-o-theek te sluiten. Juist in lockdownperiodes is de 

behoefte aan (aangepast) speelgoed groot. Gelukkig bracht het click-and-collect systeem enige 

mogelijkheden om leners ook tijdens lockdowns, toch van speelgoed te voorzien. 

Het digitaal reserverings- en afspraken systeem, ingezet in de coronaperiode, blijven wij inzetten. 

Dat geeft onze leners de mogelijkheid nog meer persoonlijke aandacht en begeleiding van onze 

vrijwilligers te krijgen. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om optimaal met onze leners om te 

gaan. Gelukkig zijn er nu ook weer open inloopmogelijkheden. Een enquête onder onze leners gaf 

aan dat beide opties door onze leners als wenselijk worden beschouwd. 

Verbetersessies 

In 2022 konden gelukkig de geplande verbetersessies doorgaan die door de coronamaatregelen in 

2021 niet mogelijk waren. Met veel enthousiasme en inzet werden enkele dagen georganiseerd 

waarin onze Stichting onder de loep werd genomen en uitgangspunten voor verbetering werden 

geformuleerd. Tijdens een slotdag, met alle vrijwilligers, werden deze verbeterpunten verder 

uitgewerkt en een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe organisatiestructuur. De vrijwilligers van 

de Speel-o-theek zijn georganiseerd in teams rond thema’s als uitleen, PR, aankoop speelgoed en 

IT.  

Wij verwachten dat de uitkomsten van deze verbeterdagen veel voor de Speel-o-theek, de leners 

en de vrijwilligers gaat betekenen. Als uitgangspunt voor het werk van de Speel-o-theek werd een 

motto geformuleerd: “Iedereen de mogelijkheid geven om te spelen”. Dit motto zal voor ons in al 

ons doen en laten binnen de Speel-o-theek leidend zijn de komende jaren. 

Toekomst 

In 2023 zien wij verdere inzet op groei van ons leners- en vrijwilligersaantal, op professionalisering 

en op mogelijke uitbreiding van doelgroepen als onze uitdaging. De uitkomsten van de 

verbetersessies van medio 2022 zullen hieraan bij kunnen dragen. De eerste resultaten zijn 

inmiddels al zichtbaar. Zo gaan we starten met een extra uitleenmoment op de woensdagochtend 

vanaf januari 2023. 



   
 

Jaarverslag Speel-o-theek ’t Gooi 2022    Pagina 6 

 

Samenwerkingsverbanden  

De Speeltrein 

De Speeltrein is een samenwerkingsverband met Versa Welzijn en de bibliotheek waar 

speelochtenden voor peuters georganiseerd worden in de Speel-o-theek. 

Na een aarzelende herstart in het najaar van 2021 wisten in 2022 steeds meer mensen de weg 

naar de Speeltrein te vinden. De ochtenden werden met name in de 2e helft van 2022 druk bezocht. 

Een succesformule die goed aansluit bij de doelstelling van de Speel-o-theek. 

Voorleesexpress  

De Voorleesexpress is een onderdeel van de gezamenlijke bibliotheken. De Voorleesexpress sluit 

aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma's zoals Boekstart en de Bibliotheek op 

School. De Voorleesexpress beoogt laag taalvaardige gezinnen met jonge kinderen te bereiken. 

Sinds een aantal jaar lenen de vrijwilligers van de Voorleesexpress speelgoed om ook door middel 

van spel met de kinderen met taal bezig te zijn. In 2022 zijn er veel nieuwe vrijwilligers bij de 

Voorleesexpress gekomen. Zij zijn actief gewezen op de mogelijkheid om bij de Speel-o-theek 

speelgoed te lenen. Dit kan worden gebruikt in de gezinnen waar zij voorlezen. Wij zijn blij te 

merken dat hier goed gebruik van is gemaakt.  

Bibliotheek 

Naast overleg op organisatorisch niveau denken de medewerkers van de bibliotheek ook op 

praktisch niveau graag met ons mee. Zij staan soms leners van ons te woord als deze buiten onze 

openingstijden vragen hebben of speelgoed retour brengen.  

Vrijwilligerscentrale 

De vrijwilligerscentrale is een belangrijke sparringspartner voor de Speel-o-theek. Wij krijgen 

regelmatig tips van hen en kunnen daar met vragen terecht. In 2022 is de vrijwilligerscentrale 

betrokken geweest bij onze verbetersessies. Hierdoor hebben wij als Speel-o-theek onze missie en 

doelen voor de komende jaren geactualiseerd. Een substantieel aantal van onze vrijwilligers komt 

bij ons via de website van de vrijwilligerscentrale: Huizenvoorelkaar.nl.  

 

 

FIGUUR 2 SPEELKABOUTERS (HOUT) 
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Deskundigheidsbevordering 
 

Als Speel-o-theek ’t Gooi vinden wij deskundigheidsbevordering erg belangrijk. De verbetersessies 

(zie hoofdstuk “van de bestuurstafel”) was hier in 2022 een onderdeel van: wij hebben met elkaar 

gekeken wat wij als Speel-o-theek belangrijk vinden. Ook zijn er weer teams gevormd om uitvoering 

te geven aan de verschillende aspecten van de Speel-o-theek.  

Aan verschillende vrijwilligers in de uitleen is een cursus gegeven om alle aspecten van de uitleen 

administratief goed te verwerken. Daarnaast is er op diverse momenten getoond welk nieuw 

speelgoed er is aangeschaft en wat ermee gedaan kan worden. Ook is er in 2022 een groepsapp 

aangemaakt. Dit blijkt een goed kanaal te zijn om, naast een verhoogd teamgevoel, nieuw 

speelgoed onder de aandacht te brengen en vrijwilligers op de hoogte te houden van de laatste 

bijzonderheden.  

Als Speel-o-theek zijn wij aangesloten bij de VSN, de Vereniging van Speelotheken Nederland. In 

2022 was er weer een landelijke speelotheken dag op locatie georganiseerd. Naast de ontmoeting 

met vrijwilligers van andere Speelotheken zijn er weer veel inspirerende ideeën voor de toekomst 

opgedaan door ons. 

Ook zijn we in het najaar van 2022 naar de Kindvak geweest. Kindvak is een tweejaarlijks 

evenement gericht op primair onderwijs en speelgoed. We hebben hier kennis genomen van nieuw 

ontwikkelingsspeelgoed. 

 

 

 

FIGUUR 3 MENSEN - CIJFERS - LETTERS TRANSPARANT 
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De Speel-o-theek in cijfers  

Lenersbestand 
 

We zien een mooie groei van het aantal leners uit Huizen, Gooise Meren en Blaricum. Door 

gerichte acties is het ons gelukt het aantal leners weer te laten groeien. 

 

 

Tabel 1 Overzicht Lenersbestand 

 

 

FIGUUR 4 LICHTTAFEL 

 

  

Gemeente 2022 2021 2020 2019 2018

Almere 8 5 3 4 4

Blaricum 34 22 27 28 22

Eemnes 3 3 4 5 5

Gooise Meren 12 6 8 10 9

Hilversum 2 2 6 7 6

Huizen 123 101 122 128 130

Laren 6 3 6 5 12

Muiden 0 0 0 0 1

Soest 0 0 0 0 3

Weesp 0 0 0 0 1

Overig 3

Totaal 191 142 176 187 193
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Uitgeleende materialen 
 

Ook het aantal uitgeleende materialen laat een mooie stijging zien over de gehele linie. 

Rubriek 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Uitdagend ontwikkelingsmateriaal 398 165 236 519 423 400 

Gezelschapspellen 398 178 230 408 284 378 

Eenvoudig ontwikkelingsmateriaal 190 66 64 180 194 171 

Puzzels 128 69 108 178 139 205 

Fantasiemateriaal 183 64 68 170 171 186 

Groot- en buitenmateriaal 178 80 87 159 138 182 

Constructiemateriaal 154 87 92 151 138 98 

Rijdend materiaal 66 30 34 77 74 68 

Muziekinstrumenten 50 15 19 28 28 19 

Themakisten 2 0 1 4 3 7 

              

Totaal 1747 754 939 1.874 1.592 1.714 

TABEL 2 OVERZICHT UITGELEENDE MATERIALEN 

 

 

 

 

FIGUUR 5 TRIVIAL PURSUIT 
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Leerdoelen 
 

Naast rubrieken hebben we ons materiaal ook ingedeeld in één of meerdere leerdoelen. 

Hieronder is de verdeling van de in 2022 uitgeleende materialen per leerdoel weergegeven. 

 

 

FIGUUR 6 VERDELING IN LEERDOELEN 
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Overige cijfers 
 

  2022 2021 2020 2019 2018 

aantal bezoeken 705 309 460 804 752 

aantal stuks materiaal in assortiment 1681 1634 1653 1656 1648 

(waarvan nieuw aangeschaft) 84 23 12 31 81 

 

TABEL 3 OVERZICHT OVERIGE CIJFERS 

 

Al ons speelgoed is zorgvuldig geadministreerd zowel in onze uitleenapplicatie als op onze website. 

Op de website hebben we een uitstekende zoekmachine die helpt om passend speelgoed van 

tevoren uit te zoeken. Naast de naam, de code en een foto zijn we nu ook bezig een korte 

omschrijving aan elk artikel toe te voegen.   

Naast de aanschaf van 84 mooie nieuwe stukken speelgoed, hebben we in 2022 ook 37 stuks 

speelgoed uit de collectie genomen. Het ging vooral om speelgoed dat kwalitatief niet meer paste 

en ook niet meer te repareren was. Wist u trouwens dat één van onze vrijwilligers verbonden is aan 

de Speel-o-theek met als focus de reparatie? Met hart en ziel maakt hij gebroken speelgoed weer 

heel en beschadigingen weer onzichtbaar. 
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Het financiële jaarverslag 2022   

In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens: de staat van baten en lasten, de balans en de toelichting 

op de financiële jaarcijfers.  

Staat van baten en lasten    

      

      
BATEN 

 2022  2021 

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Subsidies (zie overzicht 1)  € 3.175,00    €  3.175,00    € 3.175,00  

Lener-donatie  € 2.627,82    €  2.000,00    € 1.315,00  

Materiaalvergoeding  €           -      €           -      €      23,00  

Giften  €           -      €           -      €    130,12  

Nadelig saldo  € 2.954,39    €           -      €           -    

TOTAAL baten  € 8.757,21    €  5.175,00    € 4.643,12  

      

      
LASTEN 

 2022   2021 

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Aankoop/vervanging speelgoed  € 2.228,47    €  1.200,00    €    970,22  

Deskundigheidsbevordering  € 1.468,01    €  1.000,00    €    332,20  

Kantoor/Bestuurskosten  €    847,34    €    800,00    €    730,99  

Huur  €    621,19    €    820,00    €    776,48  

PR-activiteiten  € 1.996,91    €    500,00    €      36,30  

Verzekering  €    343,97    €    400,00    €    118,53  

Onderhoud / licenties  € 1.251,32    €    455,00    €    287,73  

Voordelig saldo  €           -      €           -      € 1.390,67  

TOTAAL lasten  € 8.757,21    €  5.175,00    € 4.643,12  

      

      

      
Overzicht 1, subsidies 2022     
Blaricum  €    300,00      
Eemnes  €    300,00      
Gooise Meren  €    300,00      
Huizen  € 1.975,00      
Laren  €    300,00      

TOTAAL  € 3.175,00      
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ACTIVA  PASSIVA 

           

 2022  2021   2022  2021 

          
Bank  €      67,66    €   1.763,05   Vermogen per 31 december  € 2.896,66    €   5.071,05  

Spaartegoed  € 8.700,00    €   9.959,00   Reservering t.b.v.:    

     • ICT vervanging (sparen)  €    721,00    €      421,00  

     

• lustrumfeest 2024 
(sparen)  € 1.750,00    €   1.500,00  

     • vernieuwing v.d. inrichting  € 1.000,00    €   1.000,00  

     • grootschalig inkoopprog.  €    700,00    €   1.730,00  

     • big shoppers nieuwe leners  € 1.200,00    €             -    

     • uitvoering verbetersessie  €           -      €   1.000,00  

     • opvolging verbetersessie  €    500,00    €   1.000,00  

              

  € 8.767,66    € 11.722,05        € 8.767,66    € 11.722,05  

            
Inventaris in de vestiging is nihil 
            
Bijzondere en buitengewone baten / lasten 2022 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste eenmalige baten en lasten in 2022. 

   

Balanstotaal per 31-12-2021   €   11.722,05  

   

Grootschalig inkoopprogamma   €    -1.028,47  

Uitvoering verbetersessie   €       -885,18  

Opvolging verbetersessie   €       -922,25  

Aanschaf big shoppers   €    -1.157,06  

Huurkorting Corona-effect   €        198,81  

   

        

Saldo normale bedrijfsvoering 2022   €        839,76  

   

Balanstotaal per 31-12-2022   €     8.767,66  
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Toelichting op de financiële jaarcijfers 2022  

Hieronder volgt een toelichting van de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor zowel 
de baten als de lasten. In het laatste stuk van deze toelichting worden de reserveringen 
nader beschouwd.  

Baten 

1. De lener-donaties zijn € 628 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
toename in het aantal leners in 2022; per saldo 49 meer dan in 2021. 

 

Lasten 

1. Voor de aankoop/vervanging van speelgoed is € 1.028 meer uitgegeven dan begroot. Dit 
komt voornamelijk door de geplande inhaalslag die in 2022 heeft plaatsgevonden voor het 
aanschaffen van nieuw speelgoed.  
2. Er is bijna de helft meer uitgegeven aan deskundigheidsbevordering. Reden hiervoor is 
de uitvoering van de 3-daagse verbetersessie.  
3. De PR-uitgaven zijn fors hoger. Dit komt voornamelijk door de uitgave van € 1.157 aan 
onze nieuwe big shoppers. We vinden het belangrijk dat onze leners het speelgoed veilig van 
en naar huis kunnen meenemen.  
4. De hogere uitgaven voor onderhoud / licenties wordt veroorzaakt door de opvolging van 
de 3-daagse verbetersessie.  

Reserveringen 

1. Elk jaar sparen we € 300 voor de ICT-vervanging. Voor 2023 is dat ook het geval. 

2. Voor ons lustrumfeest zetten we elk jaar een bedrag opzij van € 250. In 2024 willen wij 
een groot feest organiseren voor ons 50-jarig bestaan! Reservering voor deze post krijgt 
hiermee een omvang van € 1.750.  
  
3. De vernieuwingen van ons interieur, die gepland stonden voor eerdere jaren, zijn niet 
uitgevoerd. We willen dit graag in 2023 wel realiseren. De reservering die we voor 2023 
hebben staan bedraagt € 1.000. 
  
4. In 2022 heeft de geplande inhaalslag op de aanschaf van nieuw speelgoed 
plaatsgevonden. De inhaalslag willen wij graag in 2023 voortzetten. Vandaar dat er nog een 
reservering aanwezig is van € 700. 
  
5. In 2022 zijn de eerste big shoppers aangeschaft voor nieuwe leners. Voor 2023 wordt 
een nieuw aantal big shoppers ingekocht. Derhalve is een reservering opgenomen van € 
1.200. 
 
6. In 2022 heeft de 3-daagse verbetersessie plaatsgevonden inclusief de implementatie van 
de verbeterpunten. In 2023 zal verdere opvolging worden gegeven aan de verbetersessie. 
Daarom is een reservering van € 500 opgenomen. 
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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: NL79 INGB 0652 9779 60 

E-mail: info@speelotheek-gooi.nl 

Website: www.speelotheek-gooi.nl 

KvK-nummer / RSIN: 41192345 / 808095948 

 

http://www.speelotheek-gooi.nl/

