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Terugblik 2015 
 

Het jaar in vogelvlucht 
2015 is het jaar waarin de Speel-O-Theek weer terug is gekomen. Na jaren van 
stilstand en interen op de reserves zijn we begonnen met nieuwe activiteiten, 
hebben we nieuwe contacten gelegd en zijn de financien op orde. Kortom in 2015 is 
de basis gelegd voor de verdere toekomst van de Speel-O-Theek. 
 
WINTER 
- We winnen de Vrijwilligersprijs Baarn. Een waardering voor onze inzet en de rol 

die onze vrijwilligers daarin vervullen. De burgemeester rijkt deze prijs uit 
tijdens de nieuwjaarsborrel.  

- Met de vrijwilligers hebben we een gezellige nieuwjaarsborrel.  
- Tijdens de Beursvloer Baarn maken we afspraken met diverse ondernemers voor ondersteuning en spullen tijdens 

activiteiten later in het jaar.  

VOORJAAR 
- Jantje Beton collecte was weer een groot succes, De opbrengst van de collecte was 595 euro. 
- Voor het eerst sinds jaren wordt er weer nieuw speelgoed aangeschaft. Deels tweedehands van de koningsmarkt, 

deels nieuw via een kortingsregeling van een speelgoedwinkel.    
- De buitenspeeldag in de Kievitstraat wordt goed bezocht. De Speel-O-Theek verzorgd veel activiteiten en 

materialen.   
 
ZOMER  
- Een nieuw project wordt gestart. Met spelen in de Laanstraat wordt 8 weken lang een speelplek ingericht in de 

Laanstraat. Deze nieuwe activiteit zorgt voor veel publiciteit, maar vooral vele kinderen die genieten van ons mooie 
speelgoed.   

- 1000 nieuwe folders met probeerkaarten zijn gedrukt. Een hele stapel die gretig aftrek vindt bij het buitenspelen.  
  
HERFST 
- De vluchtelingen noodopvang in Baarn wordt op zeer korte 

termijn gestart. De Speel-O-Theek zorgt voor een speelplek 
waar de 35 kinderen een week lang kunnen genieten. 

- Een nieuwe locatie is gevonden voor de Speelgoedbeurs. In 
het ijsbaan gebouw verkopen ruim twintig mensen hun 
tweedehands speelgoed en kinderkleding. 

- De Bibliotheek besluit tot het maken van plannen om samen 
te gaan met De Speeldoos. Een gesprek met de wethouder 
volgt.    

 
In 2015 was er weer ruimte om vooruit te gaan. De basis is gelegd 
om de komende jaren door te gaan. We gaan op zoek naar een 
mooie toekomst waarbij we dan wel samen met de bibliotheek 
zullen optrekken dan wel onze eigen weg zullen gaan. De gesprekken hiervoor zullen begin 2016 starten met zowel 
gemeente als bibliotheek.   
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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 2015 is er weer een flinke 
uitbreiding geweest van speelgoed en is speelgoed dat versleten was of 
gedateerd uit de uitleen gehaald.   

Het speelgoed wordt goed gebruikt, en gemiddeld genomen is elk 
speelgoed 0,9x per jaar uitgeleend. Daar zitten uitschieters bij en 
speelgoed dat niet uit de kast komt. In de afgelopen jaren zien we 
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 
nieuw merkspeelgoed hoog in de lijst. Playmobil, 
Duplo, en knikkerbanen van cuboro voeren de lijst 
aan.  

           

                 F210 Playmobil boot 

Speelgoed 2015 Aantal Uitgeleend 

Beweging 148 0.6 

Constructie 105 1.2 

Expressie / muziek 104 0.6 

Fantasie 322 1.4 

Gezelschapspellen 278 0.5 

Leerzaam 62 0.8 

Puzzel 215 0.7 

Zintuiglijk / 0-4 jr 126 0.9 

Totaal 1360 0.9 

Uitlenen  2013 2014 2015 

Beweging 130 115 92 

Constructie 114 129 127 

Expressie / muziek 66 82 58 

Fantasie 370 416 445 

Gezelschapspellen 230 218 128 

Leerzaam 66 62 50 

Puzzel 191 161 146 

Zintuiglijk / 0-4 jr 140 160 119 

Totaal 1307 1343 1165 

Uitlenen   # Nr 

Playmobil hijskraan Fantasie 9x F200 

Playmobil vuilniswagen Fantasie 8x F228 

Fisherprice kasteel Fantasie 8x F233 

Playmobil boot Fantasie 8x F210 

Little people speeltuin Fantasie 8x F55 

Cugolino knikkerbaan Constructie 8x C62 

Playmobil piratenboot Fantasie 7x F17 

Brandweer auto Fantasie 7x F146 

Brio houten treinbaan Constructie 7x C3 

Cuboro knikkerbaan Constructie 7x C60 

Lego duplo trein Constructie 7x C1 

Playmobil kampeerwagen Fantasie 6x F23 

Dino’s  Fantasie 6x F193 

Gereedschapskist Fantasie 6x F11 

Grote gele peuterauto Beweging 6x B17 

Sesamstraat 35 stukjes Puzzel 6x P203 

Puky loopfiets Beweging 6x B122 

Rollerbaan Zintuigen 6x Z109 
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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 2015 zijn er ongeveer 300 flyers uitgedeeld met daarop een proefabonnement. Dit heeft er voor gezorgd dat er 46 
nieuwe leden gebruik maakten van de Speel-O-Theek. Een lid betekent meestal een gezin dat gebruik maakt van de 
Speel-O-Theek.  

Het proefabonnement is in het najaar van 2014 ingevoerd en begon in 2015 
echt te lopen. 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. We zien dat dit goed werkt en veel nieuwe leden 
heeft opgeleverd, echter het zorgt ook voor minder mensen die direct een 
abonnement nemen en na enkele keren lenen toch afhaken.  

 

        

  

Leden 2012 2013 2014 2015 

Medewerkers   0.00 10 10 10 13 

Lid 1e kind 28.50 51 47 42 46 

Lid 2e kind   17.50 5 7 6 6 

Lid 3e kind   7.50 1 1 1 1 

Knipkaart   7.50   10 5 

Proefabonnement   0.00   5 20 

Totaal  66 65 74 91 

Nieuwe leden # 

Knipkaart   7.50 5 

Medewerker 0.00 3 

Lid 1e kind  28.50 18 

Proefabonnement   0.00 20 

Totaal  46 
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Financiele cijfers 2015 
Doordat de bodem van de reserves was bereikt was het niet meer mogelijk om verder in te teren en met een negatief 
saldo het jaar te eindigen. Met een huurverlaging van 1600 euro, die eind 2014 was bedongen, was er hoop voor een 
jaar met een positief resultaat.  

Dit betekende een aantal zaken waarin we braken met de aanpak van de afgelopen jaren. Zo werd er weer geld 
uitgegeven aan speelgoed, werd er geinvesteerd in vrijwilligers met een bedankje en twee borrels, kwam sponsoring op 
gang en werden er meerdere fondsen gevonden. Alles op dit moment nog op zeer kleine schaal, maar het is een eerste 
aanzet voor de toekomst. Belangrijk daarbij is ook dat de Speel-O-Theek meer middenin Baarn komt te staan en bekend 
is onder potentiele schenkers en sponsoren.   

Inkomsten in 2015   Uitgaven in 2015  

Abonnementen 1091 €  Huur 1200 €  

Overige inkomsten uitleen 284 €  Administratie en organisatie 526 €  

Collecte Jantje beton 595 €  Speelgoed 998 € 

Donaties 60 €  Spelen in Laanstraat 370 € 

Fondsen en subsidie 1655 €  Vrijwilligers 89 € 

Speelgoedbeurs 241 €  Overig  0 € 

Totaal 3933 €  Totaal 3184 € 

 
Het resultaat is voor het eerst sinds de afschaffing van structurele subsidie ongeveer 10 jaar terug positief. Met 749 
euro in de plus zijn we op weg naar een financieel gezonde organisatie. Met een mooi begin van het jaar in de vorm van 
de vrijwilligersprijs (1000 euro) was de start goed. Verdere fondsen werden gevonden bij Jantje Beton (230 euro) en B-
Slim (250 euro). Alle sponsoring (Hamelinck, Shopxpress, Engelpunt) was in natura en is daarom niet terug te vinden in 
dit overzicht. De waarde hiervan lag rond de 500 euro. De collecte was een fractie lager dan eerdere jaren. De 
speelgoedbeurs heeft meer inkomsten opgeleverd dan eerdere jaren (241 euro), maar hier stonden ook veel hogere 
kosten tegenover (119 euro). De administratie en organisatie bestaat voor ruim 350 euro uit vaste lasten en is daarom 
aan de lage kant.    

Bezittingen op 1 januari 2015   Verplichtingen op 1 januari 2015  

Bankrekening 359 €  Eigen vermogen 287 € 

In kas 573 €  Crediteuren 0 € 

Debiteuren 0 €  Reservering voor speelgoed 667 € 

Vooruitbetaalde huur 300 €  Reservering voor vrijwilligers 278 € 

   Reservering voor jubileum 2017 0 € 

Totaal 1232 €  Totaal 1232 € 

 
Bezittingen op 31 december 2015   Verplichtingen op 31 december 2015  

Bankrekening 1261 €  Eigen vermogen 1173 € 

In kas 219 €  Crediteuren 55 € 

Debiteuren 202 €  Reservering voor speelgoed 385 € 

Vooruitbetaalde huur 300 €  Reservering voor vrijwilligers 114 € 

   Reservering voor jubileum 2017 300 € 

Totaal € 2026  Totaal 2026 € 

 
Op de balans is te zien dat het vermogen is gegroeid. Het is op dit moment ongeveer 50% van onze begroting. Streven is 
dat dit rond de 100% ligt. Geld met een specifieke bestemming wordt opgenomen in de reserveringen (collecte en 
vrijwilligersbijdrage). Een deel van de reservering voor vrijwilligers is overgenomen naar de reservering voor het 
jubileum in 2017 als de Speelotheek 30 jaar bestaat.    
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Plannen voor 2016 
In 2015 heeft de Speelotheek laten zien dat er op financieel vlak bestaansrecht is en dat er energie is om nieuwe dingen 
te ondernemen. Nu de financien op orde zijn kunnen we ons nu vol gaan richten op de hoofdtaak die we als 
Speelotheek hebben, namelijk spel en ontwikkeling van kinderen bevorderen. De Speel-O-Theek moet daarmee een 
vast onderdeel zijn van de Baarnse samenleveing 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:   

LEDEN 
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 onder de aandacht te blijven brengen en contact te leggen met mensen en 
organisaties die vanuit hun werkzaamheden veel contact hebben met mogelijke leden.   

SPEELGOED 
In het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met de vervanging van kapot en gedateerd 
speelgoed. Dit jaar zal daar mee doorgegaan worden en zal het speelgoed dat niet meer wordt 
geleend verder opgeschoond worden. Ook worden stellingen opgeknapt en wordt de indeling 
onder de loep genomen. Ook willen we de thema’s die we hebben (muziek, verkleedkleren, 
leermiddelen, bewegen) meer onder de aandacht brengen.  

 
SPONSORING, FONDSEN EN SUBSIDIE 
We zullen continu blijven zoeken naar bijdragen voor het vernieuwen van speelgoed. 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.    

EVENEMENTEN 
We zullen het Spelen in de Laanstraat weer opnieuw willen uitvoeren en daarbij uitbreiden naar de hele zaterdag. 
Daarnaast zal de speelgoedbeurs onder de loep genomen worden en wordt er aan gewerkt om dit tot een groot succes 
te maken.  

VERNIEUWING VAN THEMATISCH SPEELGOED 
Er wordt gezocht naar specifieke fondsen en subsidies gericht op bepaalde categorien 
speelgoed. Met name de beweging, leerondersteuning en muziek willen we onder de aandacht 
brengen. 

GOED ZORGEN VOOR DE VRIJWILLIGERS 
Vanuit de vrijwilligersbijdrage van de gemeente wordt gezorgd voor een bijdrage aan de 
nieuwjaarsborrel een bedankje aan het eind van het jaar, maar ook het bezoeken van 
speelgoedbeurzen en voorlichtingen. In de Speel-O-Theek staan koekjes en thee klaar.  

TOEKOMSTIGE LOCATIE 
In overleg met gemeente en bibliotheek zal gezocht worden naar een toekomstige locatie. Duidelijk is dat op termijn de 
bibliotheek gaat verhuizen. Te denken valt aan vestiging op de nieuwe locatie van de bibliotheek, een meer 
gezamenlijke plek voor kindgebonden activiteiten of bij een school in.  
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Begroting 2015 
Voor het komende jaar wordt ingezet op een positief saldo van 250 euro. Dit om alvast toe te werken naar een 
verhuizing en het jubileum in 2017. We willen veel stappen die we hebben gezet in 2015 vasthouden en er voor zorgen 
dat de Speel-O-Theek stabiel financieel draait. Voor extra projecten bovenop de huidige plannen wordt apart naar 
inkomsten gezocht.     

Begroting inkomsten in 2016   Begroting uitgaven in 2016  

Abonnementen 1000 €  Huur  1200 € 

Overige inkomsten uitleen 150 €  Administratie en organisatie 500 € 

Fondsen, subsidie, sponsors 1000 €  Speelgoed 300 € 

Collecte 600 €  Evenementen 150 € 

   Vrijwilligers 150 € 

   Onvoorzien 200 € 

     

Totaal  2750 €  Totaal 2500 € 

 
INKOMSTEN 
De inkomsten uit abonnementen zal niet veel toenemen en is dus gelijk aan afgelopen jaar. We bereiken wel steeds 
meer mensen maar zien ook dat in samenwerkingsverbanden we meer en meer zonder directe of tegen een lage 
vergoeding speelgoed inzetten (vluchtelingenopvang, scholen, Spelen in Laanstraat, etc.). De opbrengst uit fondsen, 
subsidies en sponsoren willen we vasthouden. We zullen weer meedoen aan de Beursvloer en ook in direct contact de 
samenwerking zoeken. Ook zullen we weer verschillende aanvragen doen voor bijdragen van grote fondsen. De 
jaarlijkse collecte zal als altijd in het voorjaar van 2015 plaatsvinden.  

UITGAVEN 
Voor de huur hebben we een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een bijdrage. We hopen hiermee de huur terug te 
brengen naar nul en willen hiermee deels de reserves opbouwen voor een toekomstige verhuizing als ook blijven 
investeren in speelgoed. Voor administratie en organisatie blijft slechts een 150 euro over aan kosten die in de 
Speelotheek gemaakt worden, de rest is vaste lasten (verzekering, bankrekening, website, etc).   

Voor evenementen wordt een aanzienlijk bedrag gereserveerd. Echter dit staat veelal tegenover extra fondsen, 
subsidies en sponsoring. De plannen zijn om voor het spelen in de laanstraat tieners in te schakelen tegen een 
vrijwilligersvergoeding en de vorm van de speelgoedbeurs onder de loep te nemen. 

Als de bijdrage van de gemeente uitblijft, zal er minder ruimte blijven voor speelgoed aanschaf en evenementen. Doel is 
om hoe dan ook het jaar met een positief resultaat af te sluiten.  
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Speel-O-Theek Baarn bedankt voor de samenwerking in 2015 
 

 

 

 
 
 

  

 
 

 
   

 

 
 

   

 

 
IN DE BAKKERIJ 
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