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Terugblik 2019 
Dit jaar hebben we mooie dingen gedaan. Tegelijk hebben we geen nieuwe activiteiten ondernomen die anders waren 
dan in eerder jaren. De collecte was daarbij belangrijk voor de inkomsten en NL Doet om herstel te doen na een grote 
lekkage.  
 
  FEB: Jantje Beton collecte 

Met 10 mensen wordt er weer 
gecollecteerd. We halen in totaal 
520 euro op. 
 

 
 

NOV: Speelgoedbeurs 
De kinderbeurs in de bibliotheek 
is weer een groot feest. Het 
knutselen wordt verzorgd door 
stichting Happy Kids.  Er zijn 12 
kraampjes met tweedehands 
speelgoed en kinderkleding. Ook 
staan er tafels waar uitleg 
gegeven wordt over de nieuwe 
spellen die we hebben.     
 

 
 

JUN: Spellen 7+ 
De nieuwe spellen komen 
binnen. Deze nieuwe set 
spellen richt zich op de oudere 
leeftijd en daarmee het spelen 
als gezin. We hopen hiermee 
het spelen van spelletjes te 
stimuleren.  
 

 
 
 
 

MRT: NL Doet  
Door lekkage was een deel van 
de vloer en muur beschadigd. 
Tijdens deze klusdag werd de 
vloerbedekking vervangen, een 
stuk muur nieuw geschilderd en 
een heleboel kasten schoon 
gemaakt. Mooi werk dus!  
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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 2019 hebben we natuurlijk speelgoed vervangen. 82 stuks werden er uit de uitleen gehaald, de weggeefkast wordt 
gebruikt voor dit speelgoed, maar ook op speelgoedbeurzen verkopen we een deel. 61 Keer werd nieuw speelgoed 
toegevoegd. Enkele verkleedkleren, duplo, poppen, etc werden vervangen.  
 
We maakten ook een paar stappen om te vernieuwen. We hebben een aantal playmobil sets toegevoegd zoals een 
kasteel in koffer vorm, een boot en voertuigen. Ook zijn we verder gegaan met de lego koffers en lego spellen. De losse 
lego setjes hebben we er uit gehaald waardoor deze kast er weer netjes uit ziet. De mooiste toevoeging is daarnaast in 
de spellenkast gedaan. 10 spellen voor de wat oudere kinderen werden toegevoegd. Deze spellen hebben tot doel om 
het spelen als gezin te stimuleren en was direct een groot succes!  
 
 

Lego koffer bouwsets 

 
 

Playmobil 

 

Lego spellen 

 

Spellen voor 7+ 

 
 
 

 
  

Speelgoed 2019 Aantal 

Beweging 161 

Constructie 128 

Expressie / muziek 112 

Fantasie 397 

Gezelschapspellen 352 

Leerzaam 107 

Puzzel 274 

Zintuiglijk / 0-4 jr 154 

Totaal 1685 
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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. In de top 14 staat een Cars auto en een fietsje, 
voor de rest wordt de top 14 gevuld met smartgames (7x) en Playmobil (5x). Ook ander kwalitatief speelgoed staat in de 
belangstelling zoals cuboro knikkerbanen, de Quinny kinderwagen en de hubolino.   

 
De skelters en fietsjes die in 2018 zijn aangeschaft 
blijven populair waardoor de uitleen bij beweging 
hoog blijft. Bij leerzaam zien we dat de smartgames 
goed gebruikt worden. Over het algemeen is echter 
een hele kleine daling van de uitleen te zien.     
 

 
Nummer 1: Cars wasstraat 

 
 

Nummer 2: Duik expeditie Playmobil 

 
Nummer 3: Loekie fiets Pucky 

 

Nummer 4: Temple connection Smartgames 

  

Speelgoed   # Nr 

Cars wasstraat  Fantasie F117 11 

Duik expeditie Fantasie F128 11 

Loekie fiets Booster 12 Beweging B19 10 

Tempelconnectie Leerzaam L85 9 

Ambulance Fantasie F3 9 

Helikopter Fantasie F219 8 

Piratenboot Fantasie F17 8 

Kleurencode Leerzaam L87 8 

Playmobil dieplader Fantasie F159 8 

Laser maze Leerzaam L92 8 

Dinosaurus eilanden Leerzaam L89 8 

Rush Hour verkeer Leerzaam L99 8 

Rollercoaster Leerzaam L94 8 

Poolparty Leerzaam L88 8 

Keren uitgeleend  2016 2017 2018 2019 

Beweging 121 106 151 131 

Constructie 123 144 140 125 

Expressie / muziek 46 62 72   69 

Fantasie 443 466 544 495 

Gezelschapspellen 124 173 174 167 

Leerzaam 29 54 187 211 

Puzzel 118 126 183 161 

Zintuiglijk / 0-4 jr 151 126 124 117 

Totaal 1155 1257 1575 1476 

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


 

 

 SPEELOTHEEK BAARN 
Hoofdstraat 1, 3741AC Baarn 

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

    

 

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 
We zijn tevreden over het aantal leden. Het 
aantal vaste leden stijgt door, wat te zien is in 
het aantal 'Leden 1e kind'. Het aantal 
knipkaarten is een stuk terug gelopen, 
opvallend hierbij is dat het aantal leden dat 
gebruik maakt van betaalde knipkaarten 
toeneemt en het aantal mensen dat een 
probeerkaart gebruikt is lager. In 2017 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 2019 

Medewerkers  10 13 11 12 11 10 

Lid 1e kind  42 46 62 64 68 73 

Lid 2e kind    6 6 6 6 6 5 

Lid 3e kind  1 1 1 1 1 0 

Gastouder / school     1 3 3 

Knipkaart  15 25 31 36 49 38 

Armoede pact     3 6 4 

Totaal  74 91 111 123 144 133 
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Financiële cijfers 2019 
De Speelotheek is financieel gezond. We hebben een eigen vermogen dat voldoende is om een jaar onze vaste lasten te 
kunnen dragen. Specifieke reserves zijn dit jaar verder afgebouwd en op de jubileum reservering na opgeheven. Dit 
hangt samen met de bijdrage die we van de gemeente krijgen voor vrijwilligersbehoud en training. Het totale resultaat 
is 149 euro en daarmee weer een mooie afronding met een klein positief resultaat.  
   

Inkomsten in 2019   Uitgaven in 2019  

Abonnementen 1166 €  Huur 1200 €  

Overige inkomsten uitleen 326 €  Administratie en organisatie 494 €  

Fondsen en subsidies 836 €  Speelgoed 470 € 

Donaties 132 €  Evenementen 74 € 

   Overig  39 € 

     

Totaal 2460 €  Totaal 2278 € 

 
Alle inkomsten zijn redelijk stabiel. Ook verkoop, boetes en donaties zijn stabiel. Er zijn in het afgelopen jaar geen 
speciale subsidies of fondsen binnen gehaald. Naast de vrijwilligerssubsidie een bijdrage voor NLDoet en de Jantje Beton 
collecte zijn er geen andere grote bedragen binnen gekomen.  
 
Aan de uitgavenkant hebben we daarbij ook geen grote investeringen gedaan, het was financieel gezien een rustig jaar. 
Er zijn spellen aangeschaft voor vernieuwing van de spellenkast. De geplande aanschaf van verkleedkleren is uitgesteld 
en zal dus pas komend jaar terug komen in de uitgaven. De aanschaf van lego was uitgebreid qua uitleen, qua kosten 
was dit, door deels tweedehands aanschaf, aan de lage kant. Verder zijn er kleine uitgaven gedaan voor de vervanging 
van kleine aanvullingen of vervanging van kratten of speelgoed. Ook kosten voor administratie en evenementen zijn 
stabiel.   
    

Bezittingen op 1 januari 2019   Verplichtingen op 1 januari 2019  

Bankrekening 3802 €  Eigen vermogen 3436 € 

In kas 248 €  Crediteuren 0 € 

Debiteuren 0 €  Reservering voor speelgoed 439 € 

   Reservering voor vrijwilligers 96 € 

   Reservering voor jubileum 2022 78 € 

Totaal 4050 €  Totaal 4050 € 

 
Bezittingen op 31 december 2019   Verplichtingen op 31 december 2019  

Bankrekening 4074 €  Eigen vermogen 3961 € 

In kas 159 €  Crediteuren 0 € 

Debiteuren 0 €    

   Reservering voor jubileum 2022 271 € 

Totaal 4233 €   Totaal 4199 € 
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Speel-O-Theek Baarn bedankt voor de samenwerking in 2019 
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