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Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van:
“Speelotheek Leusden”
De Speelotheek heeft als doel om kinderen in de gelegenheid te stellen om met verschillende soorten speelgoed te spelen. Dit betekent het uitlenen van speelgoed, maar ook de mogelijkheid om in
de Speelotheek zelf te spelen. De Speelotheek kan zodoende een aanzienlijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van het kind.
Wij stimuleren tevens dat ouders de tijd nemen om te kijken naar hoe de kinderen spelen en welk
speelgoed ze kiezen. Daarbij adviseren wij ouders over speelgoed in ons assortiment dat goed past
bij hun kind. Daarnaast bieden wij ruimte aan de kinderen om lekker te spelen, terwijl hun ouder
onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen kunnen uitwisselen met andere ouders over
hun kinderen, spelen en speelgoed.
De speelotheek bestaat al meer dan 25 jaar. In dit verslag geven wij een overzicht van de activiteiten
van onze speelotheek in 2014.
Wij wensen u veel leesplezier!

Betsie van Dort (voorzitter)
Friso Kuiper (penningmeester)
Bestuur Speelotheek Leusden
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Openingstijden en uitleenvoorwaarden
Openingstijden
woensdagmorgen
: 09.00 - 10.45 uur
vrijdagmorgen
: 09.00 – 10.45 uur
zaterdagmorgen
: 10.30 - 12.30 uur
De speelotheek is elke eerste zaterdag van de maand en de schoolvakanties gesloten.
Actuele openingstijden staan op www.speelotheek-leusden.nl
Uitleenvoorwaarden in 2014
Abonnement van 1 april t/m 31 maart:
1e kind € 18,50
2e kind € 9,25
3e kind € 4,75
4e kind € 2,50 (en volgende kinderen)
Alle kinderen moeten uit 1 gezin komen. Per abonnement kan men per keer maximaal 4 stuks speelgoed lenen. Het abonnementsjaar loopt van 1 april tot 1 april. In 2015 wordt het abonnementsjaar
aangepast naar een termijn van 1 april tot 1 januari, waarna het vanaf 2016 van 1 januari tot 1 januari zal lopen. Tevens gaan we dan werken met een vast tarief waarin uitleengeld is inbegrepen, vergelijkbaar met het systeem zoals de bibliotheek dat hanteert.
In 2014 zijn de de abonnementskosten iets bijgesteld ten opzichte van 2013, toen het abonnementsgeld voor het eerste kind nog €17,00 was. Het lenen van speelgoed kost € 0,50 of € 0,75 (voor
het duurdere speelgoed). De uitleentermijn is 3 weken. Men mag eenmaal de uitleenperiode verlengen, mits het speelgoed niet gereserveerd is. Dit kan men ook telefonisch doen. Hiervan kunnen de
leners gebruik maken als ze geen mogelijkheid hebben om zelf naar de Speelotheek te komen. Bijvoorbeeld door ziekte van een kind of als het kind het speelgoed zo leuk vindt dat het er nog 3 weken mee wil spelen.
Tijdens de zomervakantie kunnen de leners het speelgoed voor 10 weken lenen. Weer vele leners
hebben hiervan gebruik gemaakt.
Naast het “gewone” abonnement heeft men ook de mogelijkheid om een incidentele lenerskaart
(ook wel strippenkaart genoemd) te kopen. Deze kaart is geschikt voor mensen die incidenteel willen
lenen (bv. grootouders). Men mag 6 keer speelgoed lenen en betaalt daarvoor een basisbedrag van
€ 5,00. Daarnaast betaalt men dan nog het gewone leengeld. De kaart blijft 1 jaar geldig vanaf de
ingangsdatum.
De regeling voor boete is hetzelfde gebleven; ·
• € 2,-* per vermist/kapot onderdeel, mede afhankelijk van het soort speelgoed en de afschrijvingswaarde.
*Deze boete is een voorschot dat eventueel verhoogd kan worden, afhankelijk van de aard van de
vermissing, c.q. beschadiging en afschrijving.
• € 0,50 per week per stuk speelgoed voor het te laat inleveren.
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Leners
Het jaar 2014 hebben wij afgesloten met 89 betalende leners (2012: 105). Hiervan hebben 4 leners
een strippenkaart.
Alle medewerkers krijgen één of meerdere gratis abonnementen, afhankelijk van het aantal kinderen dat zij hebben. Op 31 december 2014 hadden wij 39 niet-betalende leners verdeeld over ongeveer 20 medewerkers. In totaal hebben wij daarmee 128 leners (2012: 138).
Gedurende het jaar 2014 zijn er 39 nieuwe leden bijgekomen, waarvan 10 kinderen van vrijwilligers.
In 2014 waren er echter ook 50 opzeggingen.
Het totaal aantal leden met een gewoon abonnement is gedaald van 101 naar 85.
Leeftijdsopbouw
De leeftijd van onze leners was dit jaar als volgt verdeeld:
0-4 jaar:
5-8 jaar:
9-12 jaar:
Ouder dan 12 jaar:
Onbekende leeftijd:

55 leden (-2)
30 leden (-11)
21 leden (-2)
7 leden (-2)
15 leden (+1)
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Speelgoed
Spelmateriaal en uitleen
Op 31 december 2014 hadden wij in totaal 661 stuks speelgoed op onze planken staan. Dit speelgoed hebben wij verdeeld over verschillende categorieën.
Het aantal uitleningen is ten opzichte van 2013 afgenomen. In 2014 werden er 1.230 stuks speelgoed uitgeleend. In 2013 waren dat er 1.325, in 2012 1.835 stuks, in 2011 2.042 stuks.
In onderstaande grafiek is het aantal uitleningen per categorie speelgoed in 2014 weergegeven.

Net als voorgaande jaren blijft het speelgoed in de categorie Fantasie het populairst. Vooral
Playmobil wordt veel geleend. Daarna worden gezelschapsspellen en constructiespeelgoed het
meest geleend.
De Top 6 van meest uitgeleend speelgoed:
1. Skatekart
2. Loopfiets
3. Tramtaxi
4. Dinosaurus step
5. Swingball
6. Parachute
Werkgroep speelgoed
In 2014 zijn er in totaal 75 stuks speelgoed aangeschaft.
Speelgoedschijf
In 2013 is al het speelgoed opnieuw ingedeeld volgens de speelgoedschijf. Hierin wordt het speelgoed geplaatst in één van de vijf categorieën onder de groepen Verstandelijke Ontwikkeling, Lichamelijke Ontwikkeling en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling. Wij denken hier beter mee aan te sluiten
op de doelstellingen en de andere bewoners van het CJG. De speelgoedschijf is ook vertaald naar
kleurcodes op de dozen, zodat leners snel kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn.

5

Het bestuur
Begin 2014 heeft Betsie van Dort de functie van Voorzitter van de Speelotheek op zich genomen.
Danny Spee is aangetreden als Secretaris.
Bestuurssamenstelling op 31 december 2014:
Betsie van Dort
- Voorzitter
Friso Kuiper
- Penningmeester
Danny Spee
- Secretaris
Op het moment van het schrijven van het jaarverslag is de Speelotheek op zoek naar een nieuwe
penningmeester en een nieuwe secretaris.
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Belangrijkste activiteiten
Naast de speelgoeduitleen doet de Speelotheek mee met allerlei plaatselijk activiteiten en organiseren wij zelf een aantal activiteiten.
Kidz Lyfestyle Event, Verenigingendag Hamershof
Op deze dagen was de Speelotheek met een kraam aanwezig. Dit heeft zowel nieuwe leden als medewerkers opgeleverd en was daarmee een succes.
Collecte Jantje Beton
Dit jaar is door een aantal medewerkers, leners en moeders van medewerkers gecollecteerd. Wij
hebben onze vaste routes in de wijken ’t Ruige veld en Hamersveld gelopen. De opbrengst was
€ 567,20. Van dit bedrag is € 283,60 ten goede van de speelotheek gekomen en aan nieuw speelgoed besteed. Er is in 2014 op ingezet om zoveel mogelijk medewerkers te laten collecteren en dit
heeft geleid tot meer dan een verdubbeling van de opbrengst ten opzichte van 2013.
Medewerkeruitje
De speelotheek wordt volledig gerund door vrijwilligers. Als bedankje voor de inzet en om de onderlinge verbondenheid te vergroten organiseren wij jaarlijks één uitje voor alle medewerkers. Dit jaar
gingen bijna alle medewerkers mee om te Bamboestieken en picknicken. Het was een heel gezellige
middag.
Kerstborrel met uitreiking kerstattenties
De werkgroep Vrijwilligers heeft net als vorig jaar de kerstattenties voor de medewerkers tijdens een
borrel uitgereikt. Een goed moment samen met alle vrijwilligers even terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op het komende jaar. Het was heel gezellig om met elkaar bij te kletsen
onder het genot van een hapje en drankje. De opkomst van onze medewerkers was weer groot.
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Ontwikkelingen
Binnen de speelotheek zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande om de speelotheek zelfstandig door te
laten draaien. Hiervoor zijn we met verschillende partijen aan het praten en willen we een onderzoek laten uitvoeren naar onze plannen.
Het grootste doel is om Leusden (en omgeving) het belang van spelen te laten zien en ervaren. Uitgangspunt daarbij is Spelen = leren. Zo willen wij de educatieve kant verder gaan ontwikkelen en
uitbreiden, met spellen en met kennis. Door dit uit te breiden willen we inspelen op de ouderparticipatie binnen het onderwijs.
Daarnaast willen we onze gezelschapsspellenkast verder uitbreiden en up-to-date houden. Dan kunnen we spelavonden kunnen gaan organiseren met onder andere als doel het doorbreken van het
sociale isolement.

Dankwoord
Het bestuur wil alle medewerkers van de speelotheek heel hartelijk bedanken voor de grote inzet in
het afgelopen jaar. Door het verloop van medewerkers is er wederom een groot beroep gedaan op
de inzet van de blijvers. Iedereen heeft er hard aan gewerkt om de speelotheek goed draaiende te
houden. En met succes. Door de goede ideeën, grote inzet en prima samenwerking hebben wij er
samen voor gezorgd dat wij een prima ‘speelotheek-jaar’ hebben gedraaid.
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Stichting Speelotheek Leusden

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
RESULTATENREKENING

INKOMSTEN
1.
2.
3.
4.

Subsidie & huurcompensatie
Uitleen
Abonnementen
Losse Aktiviteiten
Jantje Beton
Verkoop speelgoed
5. Rentebaten

Totaal inkomsten

UITGAVEN
8.897,00
833,00
1.175,05
283,60
132,50
60,19

11.381,34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huur
Bestuur/werkgroepen
Afschrijving speelgoed
Afschrijving inventaris
Kantoorkosten
Bankkosten
Diversen

Totaal uitgaven
Resultaat 2014

8.175,66
1.940,06
1.535,32
274,01
183,21
118,13
0,00

12.226,39
-845,05

Toelichting
In 2014 waren er geen grote sponsorinkomsten waardoor we het jaar met een negatief resultaat van €845,05 afsluiten. In 2015 worden wel weer sponsorinkomsten verwacht, maar 2015 is wel het jaar waarin een groot deel van de subsidie (met uitzondering van de huurcompensatie) vervalt. Hiermee valt ca.
€4.000 aan inkomsten weg.
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Stichting Speelotheek Leusden

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
BALANS per 31 december 2014

ACTIVA

PASSIVA

Boekwaarde speelgoed
Boekwaarde inventaris

2.707,95
874,66

Kasgeld

1.149,30

Banksaldo

5.721,86

Totaal activa

10.453,77

Eigen vermogen 1-1
Resultaat 2014
Eigen vermogen 31-12

4.798,82
-845,05
3.953,77

Voorziening vervanging inventaris
Voorziening vervanging speelgoed

2.500,00
4.000,00

Totaal passiva
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10.453,77

