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Terugblik 2016 
Na een turbulente tijd, begint er rust te komen bij de Speel-O-Theek. Met een gezonde boekhouding, kunnen we 
energie steken in datgene wat echt belangrijk is voor een Speel-O-Theek. Er is energie gestoken in het vernieuwen van 
de muziekhoek waar veel nieuwe instrumenten toegevoegd werden dankzij een bijdrage van de Rotary. Ook zijn de 
plannen gemaakt voor vernieuwing en uitbreiding van de Leermiddelen hoek met dank aan de deelnemers van de 
haringparty. De computers zijn vervangen, de website in een nieuw jasje gestoken en een flinke opschoning van oud 
speelgoed. We kijken terug op een mooi jaar en zijn klaar om in het nieuwe jaar grote stappen te maken.  

 
  

FEB: Jantje Beton collecte 
Met 12 mensen wordt er weer 
gecollecteerd. We halen in total 
620 euro op. 
 

 
 

JUN: Rotary geeft voor muziek 
De rotary schenkt tijdens hun 
jubileum 1000 euro aan het 
muziek project van de Speel-O-
Theek. Hier wordt speelgoed 
van gekocht en een muziek 
activiteit georganiseerd. 
   

 
 
 

NOV: Speelgoedbeurs 
De beurs is weer terug in 
speeltuin oosterkwartier. Met 15 
kraampjes is het erg gezellig en 
wordt er goed verkocht.    
 
 

JUL: Spelen in de Laanstraat 
Na een vertraagde start, wordt 
voor het tweede jaar op rij de 
speelplek ingericht in de 
Laanstraat.  
 
 
 

SEP: Vrijwilligersborrel 
Om het nieuwe school jaar te 
starten wordt er gezellig 
geborreld.  
 
 

AUG: Nieuwe computers 
Door een onverwachte uitval van 
de computers is vervanging 
nodig. Met spoed wordt alles 
omgezet en blinken nu twee 
laptops op de uitleendesk. 
  

 

MEI: Nieuwe website 
Een nieuwe website is gemaakt 
om meer foto’s en plaatjes 
online te kunnen zetten en tijd 
te besparen op het onderhoud 
er van. Ook biedt de nieuwe 
website mogelijkheden voor 
de toekomst. 
 

 
 
 

APR: Boost voor leermiddelen 
De leermiddelen kast wordt 
uitgebreid met dank aan een 
bijdrage vanuit de deelnemers 
van de Haringparty. 
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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 2017 is er weer 
een mooie uitbreiding geweest van speelgoed, maar is er ook opgeschoond. Speelgoed dat niet meer voor uitleen 
geschikt is, wordt verkocht op speelgoedbeurzen of weggegeven. Kleine reparaties worden uitgevoerd door onze 
reparateur.  
 
NIEUW IN 2016 
Er zijn enkele tientallen nieuwe speelgoed sets toegevoegd aan onze uitleen. Een deel komt uit donaties, een deel van 
speelgoed beurzen en een deel uit de winkel. Het meeste is pas aan het eind van het jaar aangeschaft. Een aantal items 
is hieronder te zien.  
 

Cuboro knikkerbanen

 
 
 

Loco leerzame spellen

 

Muziek instrumenten

 

Lego spellen 

 

Kapla 

 
 

Verkleedkleren

 

   
 

Speelgoed 2017 Aantal 

Beweging 155 

Constructie 111 

Expressie / muziek 111 

Fantasie 344 

Gezelschapspellen 296 

Leerzaam 68 

Puzzel 236 

Zintuiglijk / 0-4 jr 133 

Totaal 1454 
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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 merkspeelgoed hoog in de lijst. Playmobil, Duplo, en knikkerbanen van cuboro 
voeren de lijst aan.  

 
We zien dat er evenveel wordt uitgeleend als vorig 
jaar. Dat is een grote stap vooruit na de snelle 
afname in de afgelopen jaren. Met name het 
speelgoed voor de allerkleinsten is steeds meer in 
trek. Welvraagt het leerzaam en muzikale speelgoed 
om extra aandacht. De uitleningen hiervan zijn 
afgenomen, echter we verwachten dat dit flink 
toeneemt na de vernieuwing die we bij dit speelgoed 
aan het doen zijn.  

 
Nummer 1-3: Playmobil 

 
 

Nummer 4 en 6: Kapla bouw plankjes 

 

Nummer 12: Cuboro knikkerbanen 

 

Nummer 15: Brio treinbanen

 

 

Speelgoed   # Nr 

Watervliegtuig Playmobil Fantasie 13x F38 

Hijskraan Playmobil Fantasie 8x F200 

Playmobil boot Fantasie 8x F210 

Kapla kist Constructie 8x C80 

Cars wasstraat  Fantasie 8x F117 

Kapla box Constructie 8x C84 

Politie Lego Duplo Fantasie 7x F43 

Lego duplo vliegtuig Fantasie 7x F197 

hijskraanauto Fantasie 7x F104 

Piratenboot Fantasie 7x F17 

playmobil trein 1-2-3 Fantasie 7x F52 

Cuboro knikkerbaan Constructie 6x C29 

Politieboot playmobil Fantasie 6x F24 

Prehistorische dieren Fantasie 6x F193 

Babyset houten speelgoed Zintuigen 6x Z105 

playmobil vorkheftruck Fantasie 6x F168 

Noah's ark Fantasie 6x F253 

houten treinbaan Brio Constructie 6x C3 

Keren uitgeleend  2013 2014 2015 2016 

Beweging 130 115 92 121 

Constructie 114 129 127 123 

Expressie / muziek 66 82 58 46 

Fantasie 370 416 445 443 

Gezelschapspellen 230 218 128 124 

Leerzaam 66 62 50 29 

Puzzel 191 161 146 118 

Zintuiglijk / 0-4 jr 140 160 119 151 

Totaal 1307 1343 1165 1155 
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Ledenadministratie 
SOORTEN 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.   
 
LEDENAANTALLEN 
Het aantal leden groeit gestaag. Tegelijk zien 
we dat mensen minder lang lid zijn. Hierdoor 
zien we ondanks het grotere aantal, minder 
mensen die hun abonnement verlengen. 
Steeds meer mensen nemen gericht een 
abonnement of knipkaart voor een 
specifieke periode.    
 
 
 
 
 
 
 

        

  

Leden 2012 2013 2014 2015 2016 

Medewerkers   0.00 10 10 10 13 11 

Lid 1e kind 28.50 51 47 42 46 62 

Lid 2e kind   17.50 5 7 6 6 6 

Lid 3e kind   7.50 1 1 1 1 1 

Knipkaart   7.50   10 5 3 

Proefabonnement   0.00   5 20 28 

Totaal  66 65 74 91 111 

http://www.speelotheekbaarn.nl/
http://www.facebook.com/speelotheekbaarn


 

 

 SPEELOTHEEK BAARN 
Hoofdstraat 1, 3741AC Baarn 

www.speelotheekbaarn.nl       www.facebook.com/speelotheekbaarn  

    

Financiele cijfers 2016 
Na het opbouwen van een kleine reserve in 2015 was het belangrijk om dit jaar ook positief uit te komen. Dat is gelukt. 
Met een toename van het eigen vermogen van 200 euro gaan we vooruit. De investering in speelgoed is groot met 1200 
euro (waarvan een deel nog niet uitgegeven is en dus gereserveerd is) en aan de inkomsten kant zien we een aantal 
mooie bijdragen uit fondsen. Het lijkt dat de toegenomen naamsbekendheid zijn vruchten afwerpt. 
   

Inkomsten in 2016   Uitgaven in 2016  

Abonnementen 815 €  Huur 1200 €  

Overige inkomsten uitleen 373 €  Administratie en organisatie 1080 €  

Collecte Jantje beton 620 €  Speelgoed 565 € 

Fondsen  2209 €  Evenementen 85 € 

Subsidie 0 €  Vrijwilligers 131 € 

   Overig  0 € 

Totaal 4019 €  Totaal 3063 € 

 
Bij de abonnementen nemen de inkomsten af. We zien dat in de loop van het jaar veel betalende leden hun 
abonnement niet hebben verlengd. De overige inkomsten vanuit kleine verkoop, kleine donaties en boetes nemen toe. 
Het lijkt of mensen gemakkelijker wat extra betalen bij een boete of bij het overnemen van afgekeurd speelgoed.  De 
collecte heeft net iets meer opgebracht ondanks een kleiner aantal collectanten. Vanuit fondsen is er een grote bijdrage 
geweest (Rotary €1000, Haringparty €500, Spelen in de Laanstraat €350, Vrijwilligersfonds €259, Nldoet €100) 
 
Aan de uitgavenkant zijn er iets grotere uitgaven gedaan voor het vernieuwen van de computers (€500), muzikaal 
speelgoed (€300) en het vervangen van bakken (€100). Voor de rest is de hand op de knip gebleven en zijn alleen de 
meest noodzakelijke uitgaven gedaan. Dit betekent wel dat een deel van de ontvangen fondsen voor speelgoed nog 
uitgegeven moeten worden. Die zijn opgenomen in de reserveringen op de balans.    
    

Bezittingen op 1 januari 2016   Verplichtingen op 1 januari 2016  

Bankrekening 1261 €  Eigen vermogen 1173 € 

In kas 263 €  Crediteuren 55 € 

Debiteuren 202 €  Reservering voor speelgoed 385 € 

Vooruitbetaalde huur 300 €  Reservering voor vrijwilligers 114 € 

   Reservering voor jubileum 2017 300 € 

Totaal 2026 €  Totaal 2026 € 

 
Bezittingen op 31 december 2016   Verplichtingen op 31 december 2016  

Bankrekening 2849 €  Eigen vermogen 1372 € 

In kas 97 €  Crediteuren 139 € 

Debiteuren 15 €  Reservering voor speelgoed 1018 € 

Vooruitbetaalde huur 0 €  Reservering voor vrijwilligers 35 € 

   Reservering voor jubileum 2017 500 € 

Totaal 3067 €   Totaal 3067 € 

 
Op de balans is te zien dat het eigen vermogen met bijna 200 euro is toegenomen. Doel is nog steeds dit te laten 
groeien tot het bedrag op de jaarbegroting. De reservering voor speelgoed is opgebouwd uit 400 euro voor 
leermiddelen, 150 euro voor lego, 250 euro voor verpakkingen en 218 euro voor muziek. De reservering voor 
vrijwilligers is het deel van de het vrijwilligersfonds van de gemeente dat niet in het afgelopen jaar opgemaakt is. 
Hiervan is ook 200 euro overgeheveld naar de reservering voor het jubileum.      
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Begroting 2017 
Voor het komende jaar wordt ingezet op een resultaat van nul, waarbij de inzet van reserves voor speelgoed en 
jubileum meegenomen zijn. We willen er voor zorgen dat de Speel-O-Theek financieel stabiel draait en er niet met 
verlies gedraaid wordt.   
 

Begroting inkomsten in 2016   Begroting uitgaven in 2016  

Abonnementen 800 €  Huur  1200 € 

Overige inkomsten 400 €  Administratie en organisatie 500 € 

Fondsen, subsidie, sponsors 1500 €  Speelgoed 1300 € 

Collecte 700 €  Evenementen 350 € 

   Jubileum 600 € 

Uit reserve voor speelgoed 1000 €  Vrijwilligers 50 € 

Uit reserve voor jubileum 500 €  Onvoorzien 400 € 

Totaal  4400 €  Totaal 4400 € 

 
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 we in samenwerkingsverbanden meer en meer zonder directe of tegen een lage 
vergoeding speelgoed inzetten (scholen, Spelen in Laanstraat, etc.). De opbrengst uit fondsen, subsidies en sponsoren 
willen we vasthouden al zal zo’n mooie opbrengst als afgelopen jaar moeilijk te evenaren zijn. De jaarlijkse collecte zal 
als altijd in het voorjaar van 2017 plaatsvinden, maar over 2 weken verspreid zijn. Hierdoor verwachten we een iets 
hogere opbrengst. 
  
UITGAVEN 
Voor administratie en organisatie zijn de volgende bedragen begroot: verzekering (130€), website (50€), bankrekening 
(130€) en kantoorartikelen (190€). Voor evenementen wordt een klein bedrag gereserveerd voor de beurs (100€), 
spelen in de laanstraat (50€) en een muziek activiteit (200€). Voor speelgoed worden de volgende zaken begroot: 
nieuwe verpakkingen (250€), lego (€150), leermiddelen (€400), muziek (€50) en losse aankopen (€400).  Deze bedragen 
komen grootendeels voort uit reserveringen uit vorig jaar. Voor het jubileum worden de volgende zaken begroot: buffet 
(€400), zaalhuur (€100) overige (€100)  
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Speel-O-Theek Baarn bedankt voor de samenwerking in 2016 
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