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Terugblik 2018 
Dit jaar stond de uitleen centraal. Wat afrondingen aan de verbouwing van 2017 waren nog nodig, maar verder zijn we 
vooral met de ouders en kinderen, het speelgoed en leuke activiteiten bezig geweest. We konden vooral ook wat groter 
speelgoed vervangen en de tijd nemen om nieuwe vrijwilligers in te werken. Hoogtepunt was wel de waardering die 
Liesbeth ontving voor haar inzet, al sinds de oprichting van de speelotheek 31 jaar terug.  
 
  FEB: Jantje Beton collecte 

Met 12 mensen wordt er weer 
gecollecteerd. We halen in total 
520 euro op. 
 

 
 

MRT: Skelters 
Dankzij een bijdrage van Van 
Poelgeest kunnen we een mooie 
skelter aanschaffen. Door een 
bijdrage van stichting Jantje 
Beton kunnen we ook een aantal 
fietsjes vervangen.  
   

 
 
 

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

 
 

MEI: YouTube kanaal 
Demo filmpjes van lego en uitleg 
van smartgames zijn op YouTube 
gezet. Inmiddels kijken bijna 
1000 mensen per maand naar 
deze filmpjes.  
 

 
 
 
 
 
 

APR: Ridder Liesbeth 
Een grote verassing was het voor 
onze voorzitter Liesbeth Sitters. 
Op 26 april kreeg ze bezoek van 
de burgemeester en kreeg ze 
een onderscheiding opgespeld. 
Als ridder in de orde van oranje 
nassau, werd ze bedankt voor 
haar 30 jaar inzet bij de 
speelotheek.  
 

  
 

JUN: Smartgames 
Een nieuwe categorie in de 
uitleen. Op veler verzoek 
worden smartgames 
aangeschaft en de uitleen 
overtreft elke verwachting.  
 

 
 
 
 

MRT: Speelochtenden 
In maart hebben we tijdens de 
uitleen op zaterdag een 
speelplek ingericht. Kinderen 
komen spelen, ouders drinken 
een kop koffie.  
 

 
 
 
 
 

MRT: NL Doet met D66 
De laatste grote klus na de 
verbouwing is het schilderen 
van de muren. D66 Baarn gaat 
voor ons aan de slag! 
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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 - 300 stukjes, hout, karton 
Zintuigen: Baby en peuter speelgoed  
 
In 2018 is er weer een mooie uitbreiding geweest van speelgoed, maar er is ook opgeschoond. Dit jaar zijn er 78 stuks 
speelgoed toegevoegd aan de uitleen. Hieronder 2 sets hubolino, 7 sets lego, 4 playmobil, 22 smartgames, 5 
fietsjes/skelters en divers ander los speelgoed. Dit nieuwe speelgoed was mogelijk door sponsoring van BMW van 
Poelgeest en denkspellen.nl maar ook een bijdrage van Jantje Beton. Ook zijn er 110 sets uit de uitleen gehaald, 
waarvan een deel is gegaan naar een andere opstartende speelotheek. De verkleedkleding is flink opgeschoond en ook 
bij de duplo zijn een aantal oude sets uit de uitleen gehaald. De weggeefkast wordt gebruikt voor dit speelgoed, maar 
ook op speelgoedbeurzen verkopen we een deel.  
 
 

Hubolino 

 
 

Skelters 

 

Smartgames 

 

Lego 

 

Fietsjes 

 

Playmobil 

 
 
  

Speelgoed 2018 Aantal 
Beweging 157 

Constructie 126 

Expressie / muziek 112 

Fantasie 378 

Gezelschapspellen 331 

Leerzaam 76 
Puzzel 253 

Zintuiglijk / 0-4 jr 148 

Totaal 1581 
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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 en smartgames voeren de lijst aan. 
Ook ander kwalitatief speelgoed staat in de belangstelling zoals cuboro knikkerbanen, de Berg Toys skelters en de 
hubolino.   

 
We zien dat er veel meer uitgeleend wordt dan eerder. 
Dat is wel beperkt tot bepaald speelgoed. Met name 
de smartgames hadden een groot effect (+250%). Ook 
zien we dat de nieuwe skelters een boost hebben 
gegeven aan de uitleen van rijdend materiaal voor 
buiten. (+50%) Ook heeft de nieuwe indeling gezorgd 
voor het beter zichtbaar zijn van de puzzels. Van 1 kast 
is dit naar 3 kasten gegaan en dat levert een toename 
op van bijna 50%.     

 
Nummer 1: Playmobil hijskraan 

 
 

Nummer 2: Trucky 3 

 

Nummer 3: Cars truck 
 

 

Nummer 9: Bolderkar 

 

Speelgoed   # Nr 

Playmobil hijskraan Fantasie 13x F200 

Smartgames Trucky 3 Leerzaam 12x L82 
Cars wasstraat met auto's Fantasie 11x F117 

Playmobil rescue helicopter Fantasie 11x F273 

Playmobil graafmachine Fantasie 10x F274 

Playmobil Ambulance Fantasie 10x F3 

Smartgames Temple connect Leerzaam 9x L85 

Playmobil vuilniswagen Fantasie 9x F228 
Bolderkar (opvouwbaar) Beweging 8x B20 

Playmobil politiebus Fantasie 8x F137 

Playmobil watervliegtuig Playmobil 8x F38 

Smartgames IQ link Leerzaam 8x L84 

Playmobil duik expeditie Fantasie 8x F128 

Cuboro knikkerbaan Constructie 7x C29 
Thomas puzzel Puzzel 7x P71 

Quinny kinderwagen Beweging 7x B162 

Hubolino starter set Constructie 7x C16 

Skelter Berg Toys Beweging 7x B8 

Keren uitgeleend  2015 2016 2017 2018 

Beweging 92 121 106 151 

Constructie 127 123 144 140 
Expressie / muziek 58 46 62 72 

Fantasie 445 443 466 544 

Gezelschapspellen 128 124 173 174 

Leerzaam 50 29 54 187 

Puzzel 146 118 126 183 

Zintuiglijk / 0-4 jr 119 151 126 124 
Totaal 1165 1155 1257 1575 
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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 speciaal abonnement voor het lenen van 10 stuks speelgoed tegelijk en scholen 
maken gebruik van een gratis abonnement waarvoor we in ruil uitgebreide promotie krijgen. Een knipkaart wordt 
gebruikt om 10 stuks speelgoed te lenen en met een proefabonnement kan 5x lenen uitgeprobeerd worden.   
 
LEDENAANTALLEN 
Het aantal leden groeit door. We zien ook meer leden 
die langer lid blijven. We zien dat met name leden die 
langer lid zijn, opeens weer veel meer gaan lenen 
door de vernieuwing van speelgoed. De smartgames 
is bijvoorbeeld bovengemiddeld populair onder leden 
die al langer lid zijn. Ook zijn we gestart met het 
aanbieden van kosteloze abonnementen aan mensen 
die minder draagkrachtig zijn. Dit levert geen 
inkomsten op, maar als deelnemer aan het armoede 
pact in Baarn doen we dit graag. Ook zijn we gestart 
met gastouder abonnementen. Deze abonnementen (10 items voor 6 weken) zijn 45 euro en voorkomen dat een 
gastouder meerdere abonnementen moet nemen voor het lenen van meer speelgoed.   
 

        

  

Leden 2014 2015 2016 2017 2018 

Medewerkers  10 13 11 12 11 

Lid 1e kind  42 46 62 64 68 

Lid 2e kind    6 6 6 6 6 

Lid 3e kind  1 1 1 1 1 
Gastouder / school     1 3 

Knipkaart  15 25 31 36 49 

Armoede pact     3 6 

Totaal  74 91 111 123 144 
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Financiele cijfers 2018 
De Speelotheek is financieel gezond. We hebben een eigen vermogen dat voldoende is om een jaar onze vaste lasten te 
kunnen dragen. Hier hebben we afgelopen jaren naar toe gewerkt en in 2018 hebben we dan ook een normale 
financiële situatie. Specifieke reserves kunnen daardoor afgebouwd worden en extra inkomsten uit sponsoring kunnen 
ingezet worden voor nieuw speelgoed. Een positief resultaat van 33 euro is het resultaat van een mooi jaar waarin we 
alles hebben kunnen doen wat we wilden doen dit jaar.  
   

Inkomsten in 2018   Uitgaven in 2018  

Abonnementen 1481 €  Huur 1200 €  

Overige inkomsten uitleen 369 €  Administratie en organisatie 818 €  

Collecte Jantje beton 520 €  Speelgoed 1413 € 
Fondsen / sponsoring 1187 €  Evenementen 93 € 

Subsidie 0 €  Overig  0 € 

     

Totaal 3557 €  Totaal 3524 € 

 
Bij de abonnementen maken we een enorme slag met ruim 200 euro hogere inkomsten dan in 2017. De overige 
inkomsten vanuit kleine verkoop, kleine donaties en boetes nemen toe, dit zit met name in de kinderbeurs. De collecte 
heeft 100 euro minder opgebracht dan vorig jaar, maar sponsoring en fondsen hebben een grote bijdrage geleverd.  
 
Aan de uitgavenkant zijn er de vaste uitgaven voor huur en administratie. Een mooie investering in speelgoed was 
mogelijk door de goede inkomsten uit fondsen en sponsoring. De kosten voor de speelochtenden en de kinderbeurs 
waren beperkt en geven aan dat dit ook voor komende jaren mooie activiteiten kunnen zijn.     
    

Bezittingen op 1 januari 2018   Verplichtingen op 1 januari 2018  

Bankrekening 3899 €  Eigen vermogen 1717 € 

In kas 114 €  Crediteuren 139 € 

Debiteuren 15 €  Reservering voor speelgoed 1242 € 

   Reservering voor vrijwilligers 0 € 
   Reservering voor verbouwing 929 € 

   Reservering voor jubileum 2022 0 € 

Totaal 4027 €  Totaal 4027 € 

 
Bezittingen op 31 december 2018   Verplichtingen op 31 december 2018  

Bankrekening 3802 €  Eigen vermogen 3307 € 
In kas 244 €  Crediteuren 139 € 

Debiteuren 15 €  Reservering voor speelgoed 439 € 

Vooruitbetaalde huur 0 €  Reservering voor vrijwilligers 96 € 

   Reservering voor verbouwing 0 € 

   Reservering voor jubileum 2022 78 € 

Totaal 4061 €   Totaal 4061 € 
 
Op de balans is te zien dat de reserves flink zijn afgebouwd, dit is gedaan door inkomsten niet meer toe te voegen aan 
reserves en uitgaven wel hieruit te betalen. Het vermogen is stabiel en op het niveau waar we willen zijn.  
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Speel-O-Theek Baarn bedankt voor de samenwerking in 2018 
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