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Terugblik 2014 
 

Het jaar in vogelvlucht 
2014 is een turbulent jaar geweest. De reserves waren uitgeput, vervanging en 
venieuwing van speelgoed stond al lange tijd stil en de motivatie onder 
medewerkers ging hard achteruit.  
 
WINTER 
- Het jaar is begonnen met een gezellige nieuwjaarsborrel. 20 medewerkers 

verzamelden zich en genoten van de meegebrachte hapjes en drankjes.  
- Er is overleg over de toekomst van de Speel-O-Theek.  

VOORJAAR 
- Besluit om hoe dan ook door te gaan met Speel-O-Theek Baarn 
- Jantje Beton collecte was weer een groot succes, waarbij ook RTV Baarn een reportage maakte over het 

collecteren. De opbrengst van de collecte was 667 euro voor de Speel-O-Theek.  
 
ZOMER  
- De gesprekken met de bibliotheek zorgden voor een opening op het gebied van de financien.  
- Een bijeenkomst met alle vrijwilligers is gebruikt om nieuwe plannen te maken en met elkaar te kijken hoe we 

verder gaan. Nieuwe plannen werden gemaakt en het besluit werd genomen om er weer tegenaan te gaan!  
- Nieuwe Facebook pagina is gemaakt  
- Nieuwe folders met daarin probeerkaarten voor muzikaal speelgoed zijn ontworpen en als proef aan een 

aantal mensen uitgereikt.  
  
HERFST 
- Overleg met de gemeente is gestart voor de plannen die er 

zijn voor buitenspelen in de Laanstraat.   
- Een nieuw bestuur is samengesteld. De nieuwe voorzitter 

is Liesbeth Sitters, de secretais is Mieke van der Laan en de 
penningmeester Rene van Helden. Ondersteuning als 
algemeen bestuurslid is er daarbij van Gaston Lamaitre.  

 
In 2014 was er vooral aandacht voor de organisatie van de 
Speel-O-Theek. Een nieuw bestuur, veel werk aan de financien 
en het maken van beleidskeuzes. 2014 was daarmee een jaar 
van bezinning op de toekomst. We zijn daar uit gekomen als 
een stichting die weer vooruit wil en een toekomst ziet voor 
het uitlenen van speelgoed in Baarn.  
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Speelgoed 
Er wordt gewerkt met verschillende categorien. 

Beweging: Fietsen, zandspeelgoed, buitenspellen 
Constructie: Knikkerbaan, bouwen, brio, duplo, kapla, cuboro 
Expressie: Muziek, tekenen 
Fantasie: Verkleden, lego, playmobil, auto’s, Aquaplay, poppen 
Gezelschap: Spelletjes 
Leerzaam: Leerondersteunend (taal, rekenen, etc) 
Puzzel:  4 - 200 stukjes, hout, karton 
Zintuigen: Baby en peuter speelgoed  

In de loop van de tijd is dit speelgoed aangeschaft, geschonken als 
nieuw of tweedehands speelgoed. In 2014 is er geen nieuw speelgoed 
aangeschaft, wel zijn er 30 stuks speelgoed gedoneerd en toegevoegd 
aan de uitleen.   

Het speelgoed wordt goed gebruikt, en gemiddeld genomen is elk 
speelgoed 1,4x per jaar uitgeleend. Daar zitten uitschieters bij en 
speelgoed dat niet uit de kast komt. In de afgelopen jaren zien we ook 
weinig verandering in het soort speelgoed dat uitgeleend wordt en de 
hoeveelheid speelgoed dat uitgeleend wordt.  

 

POPULAIR SPEELGOED 
Sommig speelgoed is populairder dan ander 
speelgoed. De meest uitgeleende items die we 
hebben staan in de tabel. Hierin staat met name 
kwalitatief goed speelgoed hoog in de lijst. Playmobil, 
Duplo, Haba spellen en muziekinstrumenten voeren 
de lijst aan.  

           

         F210 Playmobil boot 

Speelgoed 2014 Aantal Uitgeleend 

Beweging 124 1.0x 

Constructie 88 1.5x 

Expressie / muziek 44 1.8x 

Fantasie 290 1.5x 

Gezelschapspellen 246 0.9x 

Leerzaam 34 1.9x 

Puzzel 120 1.4x 

Zintuiglijk / 0-4 jr 120 1.6x 

Totaal 1028 1.4x 

Uitlenen  2012 2013 2014 

Beweging 150 138 121 

Constructie 133 117 132 

Expressie / muziek 64 72 81 

Fantasie 423 368 427 

Gezelschapspellen 226 236 229 

Leerzaam 79 69 65 

Puzzel 196 187 170 

Zintuiglijk / 0-4 jr 153 144 164 

Totaal 1423 1332 1389 

Uitlenen   # Nr 

Playmobil ambulance Fantasie 12x F87 

Playmobil graafmachine Fantasie 10x F72 

Playmobil boot Fantasie 10x F210 

Politieauto Fantasie 8x F137 

Haba spel Bert Bever Spel 8x G257 

Houten brio treinbaan Constructie 8x C3 

Dondina Muziek 7x E27 

Little people speeltuin Fantasie 7x F55 

Brandweer hijskraan Fantasie 7x F146 

Fisherprice kasteel Spel 7x F233 

Haba spel slot sidderstein Spel 7x G15 

Loopfiets blauw Beweging 6x B9 

Monopoly junior Spel 6x G200 

Dora avonturen laptop Spel 6x G263 

Panorama 0-4 jr 6x Z26 

Rol en Swingbal 0-4 jr 6x Z79 

Puzzels voertuigen Puzzel 6x P164 

Regenmakers en 
knoppenbal 

0-4 jr 6x Z108 
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Ledenadministratie 
BESTAANDE LEDEN 
Er zijn verschillende soorten lidmaatschap. 
Medewerkers kunnen een gratis abonnement 
krijgen. Een deel van de medewerkers maakt hier 
gebruik van. Een standaard abonnement betekent 
steeds 4 stuks speelgoed lenen voor 3 weken. Enkele 
gastouders hebben een abonnement gelijk aan een 
standaard abonnement. Een knipkaart wordt 
gebruikt om 10 stuks speelgoed te lenen en met een 
proefabonnement kan 5x lenen uitgeprobeerd 
worden.   

NIEUWE LEDEN 
In 2014 is er gewerkt aan het werven van nieuwe leden. Dit heeft er voor gezorgd dat er 34 nieuwe leden gebruik 
maakten van de Speel-O-Theek. Een lid betekent meestal een gezin dat gebruik maakt van de Speel-O-Theek.  

Begin 2014 is gestart met de verkoop van knipkaarten, leden kunnen hiermee 
10x een stuk speelgoed lenen en betalen hier 7,50 voor. Met name nieuwe 
leden die nog niet zeker zijn of ze lid willen worden maken hier gebruik van.  

 Het proefabonnement is in het najaar van 2014 ingevoerd op kleine schaal. 
Begin 2015 wordt dit op grotere schaal verder uitgezet. Een proefabonnement 
betekent dat iemand 5 stuks speelgoed kostenloos mag lenen en op die 

manier kennis kan maken met de Speel-O-Theek. Doel hier van is dat de drempel om het lenen van speelgoed uit te 
proberen verlaagd wordt.  

Van de 34 nieuwe leden, wonen er 33 in Baarn en 1 in Soest.   

 

        

  

Leden 2011 2012 2013 2014 

Medewerkers   0.00 8 10 10 10 

Lid 1e kind 28.50 42 51 47 42 

Lid 2e kind   17.50 8 5 7 6 

Lid 3e kind   7.50 1 1 1 1 

Knipkaart   7.50    10 

Proefabonnement   0.00    5 

Totaal  59 66 65 74 

Nieuwe leden # 

Knipkaart   7.50 10 

Lidmaatschap  28.50 18 

2e kind 17.50   1 

Proefabonnement   0.00 5 

Totaal  34 
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Financiele cijfers 2014 
Het einde van de algemene reserve was al langer in zicht. In de loop van 2014 was deze dan ook volledig op. Hierdoor 
werd het nodig om specifieke reserves en in 2013 binnen gekregen subsidies voor specifieke doeleinden toch voor 
algemene uitgaven in te zetten. In september is daarom de harde keuze gemaakt om het huurcontract met de 
bibliotheek eenzijdig open te breken. Enerzijds is dit een vervelend besluit wat betekent dat op den duur naar een 
andere locatie gezocht moet worden, anderzijds is dit de basis voor de financien in de toekomst en is dit in goed overleg 
gegaan met de bibliotheek. Dit betekent ook dat nu duidelijk is wat de Speel-O-Theek kan betalen aan huur en zich 
verder kan richten op de activiteiten waar de Speel-O-Theek voor bedoeld is. Voor 2015 wordt dus weer vooruit 
gekeken!  

Inkomsten in 2014   Uitgaven in 2014  

Abonnementen € 1291.50  Huur € 2865.00 

Overige inkomsten uitleen € 283.79  Administratie en organisatie € 313.99 

Collecte Jantje beton € 667.39  Speelgoed € 0.00 

Donaties € 0.00  ICT € 159.67 

Fondsen en subsidie € 388.89  Vrijwilligers € 35.80 

Speelgoedbeurs € 126.80  Overig € 20.90 

Totaal € 2758.37  Totaal € 3395.36 

 
Als Speel-O-Theek waren we blij om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersbijdrage van de gemeente en een 
donatie van een lid die speelgoed heel lang had thuis gehad. De inkomsten van de speelgoedbeurs vielen daarentegen 
lager uit dan verwacht. Bij de uitgaven zijn alleen de vaste kosten betaald. Huur, verzekering, bankrekening, website en 
onderhoudscontracten zijn de enige zaken waar geld aan uitgegeven is. Het resultaat van 2014 was negatief. Er werd 
voor 637,- euro meer uitgegeven dan er binnen kwam. Dit is ook terug te zien in een afname van de bezittingen van de 
stichting.  

Bezittingen op 1 januari 2014   Verplichtingen op 1 januari 2014  

Bankrekening € 900.17  Eigen vermogen € 1869.53 

In kas € 43.40  Crediteuren € 0.00 

Debiteuren € 209.71  Reservering voor speelgoed € 0.00 

Vooruitbetaalde huur € 716.25  Reservering voor vrijwilligers € 0.00 

   Reservering voor jubileum 2017 € 0.00 

Totaal € 1869.53  Totaal € 1869.53 
 

Bezittingen op 31 december 2014   Verplichtingen op 31 december 2014  

Bankrekening € 359.34  Eigen vermogen € 287.06  

In kas € 573.20  Crediteuren € 0.00 

Debiteuren €     0.00  Reservering voor speelgoed € 667.39 

Vooruitbetaalde huur € 300.00  Reservering voor vrijwilligers € 278.09 

   Reservering voor jubileum 2017 € 0.00 

Totaal € 1232.54  Totaal € 1232.54 

 
In de balans is te zien dat in 2014 de laatste algemene reserves (eigen vermogen) van de Speel-O-Theek zijn opgemaakt. 
Er is nog wel geld aanwezig, maar dit geld is ontvangen uit gerichte fondsen en heeft een specifieke bestemming 
waardoor het bijvoorbeeld niet voor huur of administratie ingezet kan worden. Het negatieve eigen vermogen laat 
daarbij zelfs zien dat we die verplichtingen niet eens waar kunnen maken. Een zorgelijke situatie dus, waardoor 
maatregelen noodzakelijk zijn. Meer daar over in de plannen voor 2015  
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Plannen voor 2015 
Na een jaar van bezinning in 2014 worden in 2015 nieuwe lijnen uitgezet en wordt gestart op een nieuwe manier. 
Belangrijk is dat de Speel-O-Theek midden in de Baarnse samenleveing staat en als de centrale plek gezien wordt voor 
het lenen van speelgoed voor kinderen tot 8 jaar. Daarbij wordt er gewerkt aan de volgende nieuwe zaken:   

LEDENAANTAL VERGROTEN 
We willen weer terug naar de 100 leden. Dat hoeven niet per se vaste leden te zijn, maar mogen ook mensen zijn die 
incidenteel of door middel van een proefabonnement speelgoed lenen. Hiermee moet het aantal uitleningen 
toenemen. We doen dit door onze flyers weer meer onder de aandacht te brengen en contact te leggen met mensen en 
organisaties die vanuit hun werkzaamheden veel contact hebben met mogelijke leden.   

SPELEN IN DE LAANSTRAAT 
Met de Speel-O-Theek willen we naar buiten. In de Laanstraat willen we een speelplek 
inrichten voor het gemeentehuis, waar kinderen op zaterdagmiddag lekker buiten 
kunnen spelen met het speelgoed van de Speel-O-theek. Doel is om plezier te hebben, 
naamsbekendheid te vergroten en het gebruik van met name het grotere 
buitenspeelgoed weer een oppepper te geven. 

SPONSORING IN NATURA EN SAMENWERKING 
Een aantal zaken die we doen sluiten aan bij de doelen van bedrijven en andere organisaties. Daarbij proberen we om 
bedrijven te vragen een bijdrage in natura te doen, waarmee ze ons helpen en hun eigen naamsbekendheid en goodwill 
kunnen laten zien. De beursvloer zal hierin een belangrijk moment zijn. Verder willen we samenwerken met pedagogen 
die werken met kleine kinderen, organisaties die zich inzetten voor armlastige gezinnen, met scholen en met andere 
organisaties die ons speelgoed goed kunnen gebruiken. Met een aantal partijen zijn al veel belovende gesprekken.    

VERNIEUWING VAN EDUCATIEF MATERIAAL 
Voor het educatieve materiaal, wordt weer contact gelegd met scholen. In het verleden was er 
goed contact en werden kinderen doorverwezen naar Speel-O-Theek voor leerondersteunende 
materialen, deze contacten willen we weer nieuw leven inblazen. We gaan daarbij zoeken naar 
manieren om dit speelgoed nog vaker uitgeleend te krijgen en in onze uitleen nog beter aan te 
laten sluiten op de behoeftes van de kinderen. Deze zoektocht gaan we in samen met 
docenten en pedagogisch medewerkers, waarbij we fondsen zullen zoeken voor het 
vernieuwen en versterken van ons speelgoed.  

GOED ZORGEN VOOR DE VRIJWILLIGERS 
Een winterborrel en een zomer evenement voor de vrijwilligers zullen komend jaar georganiseerd worden. Ook zullen in 
de Speel-O-Theek de koffie, thee en koekjes weer terugkeren. Het bedankje voor de inzet dat altijd rond sinterklaas 
werd uitgedeeld, zal daarbij ook terug komen. Ook is er de mogelijkheid voor vrijwilligers om naar speelgoedbeurzen of 
voorlichting over speelgoed te gaan. De kosten hiervoor worden betaald vanuit de vrijwilligersbijdrage van de gemeente 
die precies hier voor bedoeld is. We zullen daarom in tegenstelling tot eerdere jaren, minder budget hiervoor 
aanvragen, maar zeker stellen dat het wel hiervoor gebruikt wordt.  

INVESTEREN 
Na jaren de hand op de knip houden, willen we in het komende jaar weer 
investeren in duurzaam en uitdagend speelgoed. Maar tegelijk zijn ook een 
aantal kasten aan vervanging toe en is een computer aan vervanging toe. We 
zullen alles op alles zetten om de kosten te beperken, maar willen wel dat er 
op een goede manier speelgoed uitgeleend kan worden. 
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Begroting 2015 
In het financieel plan is sponsoring in natura opgenomen als inkomsten. Hiermee zetten we ons zelf ook doelen voor 
datgene wat we willen bereiken. Daarnaast zijn er een aantal uitgaven en abonnementen stopgezet, waardoor de vaste 
lasten verlaagd zijn. 

Begroting inkomsten in 2015   Begroting uitgaven in 2015  

Abonnementen € 1200.00  Huur € 1200.00 

Overige inkomsten uitleen € 150.00    

   Administratie en organisatie  

Fondsen, subsidie, sponsors        Verzekering € 150.00 

    Subsidie € 250.00       Papier, inkt, mappen, etc. € 100.00 

    Collecte € 600.00       Website € 50.00 

    Sponsoring € 950.00    

    Fondsen € 600.00  Speelgoeduitleen / activiteiten  

        Nieuwe computer € 300.00 

Verkoop        Versterking kasten € 50.00 

    Speelgoedbeurs € 50.00       Speelgoed € 350.00 

        Spelen in de Laanstraat € 900.00 

     

   Vrijwilligers  

       Bijeenkomsten € 300.00 

       Koffie / thee € 80.00 

       Bedankje rond sinterklaas  € 120.00 

     

   Onvoorzien € 200.00 

     

Totaal € 3800.00   € 3800.00 
 

INKOMSTEN 
Wijzigingen ten opzicht van eerdere jaren zitten met name in de fondsen en subsidies. Er wordt actief ingezet op het 
binnenhalen van fondsen voor een aantal specifieke acties zoals het spelen in de laanstraat. Daarnaast wordt gewerkt 
aan het verkrijgen van sponsoring door bedrijven en andere organisaties. Dat kan in geld, maar ook in natura, waardoor 
zowel bij de inkomsten als de uitgaven kant de bedragen wegvallen. De speelgoedbeurs is begroot met een lagere 
opbrengst dan eerdere jaren. We willen de eigen verkoop verminderen, aangezien dit veel tijd kostte in de afgelopen 
jaren. 

UITGAVEN 
De huur is teruggebracht tot 300 euro per kwartaal. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het doen van andere uitgaven. De 
betaling voor de huur is het uitgangspunt voor wat we blijvend kunnen betalen. Ook zijn de uitgaven voor administratie 
en organisatie teruggebracht tot een minimum. Voor 2015 hebben we bijvoorbeeld vrijstelling van contributie gekregen 
van de koepel voor Speelotheken. Voor ICT zijn de vaste lasten verlaagd, door het beeindigen van het servicecontract 
voor de uitleensoftware. Een keuze die risico’s met zich mee brengt, en mogelijk in de toekomst weer terug zal moeten 
komen. Nu wordt er in ieder geval geld gereserveerd voor het aanschaffen van een nieuwe computer. Voor de 
speelgoeduitleen en activiteiten wordt dit jaar veel geld uitgegeven. Een aantal kasten zijn aan vervanging toe omdat 
deze beginnen in te zakken er wordt weer geinvesteerd in speelgoed en het evenement ‘Spelen in de Laanstraat’ wordt 
opgestart. Voor deze laatste moeten met name fondsen en sponsoring gezocht worden. 
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Speel-O-Theek Baarn bedankt voor de samenwerking in 2014 
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