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1. VOORWOORD 

 
Het jaar 2016 zit er weer op. En dit mag voor de Speel-O-Theek Hoogeveen  
gezien worden als een bewogen maar zeer zeker ook een succesvol jaar.  

We zijn verkozen tot de beste speelotheek boven de rivieren, oftewel de  
tweede van Nederland. Dit is uitgebreid onder de aandacht gebracht in de  

media, zowel op Facebook, internet, radio als de geschreven pers. 
 
We zijn succesvol geweest in het opzetten van een zwerfboekenhoek en hebben daar ook 

weer ruime aandacht van de pers mee gekregen. 
Ook hebben we flink in de belangstelling gestaan door de mooie samenwerking met de 

gemeente Hoogeveen voor het zgn. Kindpakket. 
 
De samenwerking met de Noorderbrug hebben we ook dit jaar geïntensiveerd. We zullen 

dit nu maandelijks blijven monitoren en bijschaven. 
 

Bij onze medewerkers hebben we zeer veel inzet gezien en ondanks dat ziekte, werk en 
verhuizingen ons parten hebben gespeeld zijn we er samen toch in geslaagd om alle 

openingsdagen een bezetting te kunnen samenstellen. Daarom namens het bestuur een 
heel gemeend compliment voor de medewerkers; ook voor de medewerkers van de 
Noorderbrug. 

 
Dit jaar hebben we meer aan PR gedaan dan ooit. Er is een nieuwe folder en flyer (samen 

met de medewerkers) ontworpen en de nieuwe flyer hebben we ook al ruim verspreid. 
 
Door inzet van onze medewerkers hebben we mee kunnen doen aan een groot aantal 

maatschappelijke evenementen. Het bestuur heeft meegewerkt aan een aantal door SWW 
(Stichting WelzijnsWerk) Hoogeveen en door de gemeente georganiseerde cursussen, 

workshops en discussies. 
 
Ook dit jaar heeft onze Doe-groep ons weer ondersteund met reparaties en onderhoud van 

speelgoed. Verder hebben ze nieuw speelgoed ontworpen en gebouwd. 
 

In 2016 is er weer geïnvesteerd in mooi en kwalitatief hoogwaardig speelgoed. Hierin 
werken we mee aan het bevorderen van duurzaamheid in de samenleving. Al met al zijn 
we trots op onze mooie Speel-O-Theek.  Dit is ook zeer zeker bevestigd door bezoeken 

van een aantal andere Speelotheken uit zowel de regio als landelijk. (o.a. Speel-O-Theek 
Duiven; de nr. 1 van Nederland) 

 
Voor het komend jaar staan er weer een aantal activiteiten op het programma die veel 
inzet vragen van het bestuur en medewerkers. 

 
Terugkijkend mogen we trots zijn op een succesvol jaar. 

 
Harry Baalman 
Voorzitter Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen 
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1. INLEIDING 

 
Geschiedenis 

 
De Speel-O-Theek Hoogeveen is in oorspronkelijk (in 1978) begonnen met uitlenen van 
speciaal spelmateriaal aan gehandicapten in het Groene Kruisgebouw aan de 

Leeuweriklaan. Na sluiting van dit gebouw is de Speel-O-Theek verhuisd naar de Toegang, 
de voormalige muziekschool. In dezelfde periode is met hulp van Stichting Welzijnswerk 

Hoogeveen een coördinator aangesteld. In 2004 is de Speel-O-Theek opengesteld voor 
een breed publiek. 

 

De Speel-O-Theek stopte per 1 juli 2008 met de uitleen van speelgoed. Er was al jaren 
verlies en ondanks diverse maatregelen was het tij niet te keren. Het aantal abonnees 

bleef schommelen rond de 100 en dat aantal was te laag om zelfstandig te kunnen blijven 
werken. Een subsidieaanvraag bij de gemeente werd afgewezen omdat de Speel-O-Theek 
onvoldoende zou bijdragen aan de doelen op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg. 

 
Samenwerking met De Noorderbrug 

 
Op 9 mei 2009 is de Speel-O-Theek opnieuw geopend met een nieuw bestuur, op een 
nieuwe locatie in het activiteitencentrum De Venne  aan De Ploeger 1 te Hoogeveen. Dit 

activiteitencentrum is onderdeel van de Stichting De Noorderbrug; zij biedt mensen met 
een niet-aangeboren handicap in Noord- en Oost Nederland ondersteuning en verzorging 

bij wonen, werken en vrije tijd. 
 

Beide partijen zijn hiermee een unieke samenwerking aangegaan, waarbij de Speel-O-

Theek een maatschappelijke functie op het gebied van zorg vervult. De werkzaamheden in 
de Speel-O-Theek vormen een zinvolle dagbesteding voor de cliënten van de Noorderbrug, 

waarbij arbeidsbeleving centraal staat. Andersom faciliteert De Noorderbrug de Speel-O-
Theek met het pand, medewerkers en kennis vanuit die medewerkers. 

 

 

2. MISSIE en VISIE 
 

Missie 
Het uitleen- en activiteitencentrum van de Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen ziet een 
maatschappelijke functie voor zichzelf weggelegd door bij te dragen aan onderwijs, welzijn 

en zorg. Daarbij staat zij niet op zichzelf en zoekt aansluiting en samenwerking met 
andere voorzieningen op gebied van onderwijs, welzijn en zorg. 

 
Visie 
Onze samenleving heeft de grenzen van het onbelemmerd consumeren reeds lang bereikt. 

Daarom wordt steeds vaker gezocht naar duurzame oplossingen. De Speel-O-Theek  
 

 
 
Hoogeveen speelt hierbij een rol. Jonge gezinnen hoeven niet voortdurend nieuw 

speelgoed te kopen, dat vaak na korte tijd wordt afgedankt. Door steeds ander speelgoed  
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te lenen worden niet alleen kinderen maar ook volwassenen uitgedaagd en gestimuleerd in 
de ontwikkeling van hun fantasie, saamhorigheidsbesef en respect voor elkaar. Dit alles 

levert een positieve bijdrage aan hun plaats in de samenleving. Daarbij wil de Speel-O-
Theek ook een adviserende rol vervullen ten aanzien van diverse doelgroepen door het 

geven van voorlichting aan ouders, opvoeders en zorgmedewerkers om hen te laten zien 
en beleven dat spel en activiteit een goed middel is om zowel kinderen als volwassenen 
samen te laten spelen en samen te laten werken. 

 
3. DOELSTELLINGEN 

 
Evaluatie 2016 

  
De Doelstellingen voor 2016 zijn grotendeels gehaald. In het VOORWOORD (pagina 2) is 

dit nader uitgewerkt en toegelicht. 
  

Het aantal uitleningen (stuks speelgoed en puzzels) bedraagt circa 2.600 stuks. 
  
De Speel-O-Theek blijft zich ook in 2017 inzetten voor de volgende zaken: 

  
*  Groei van het aantal betalende abonnementhouders (particulieren en 

instellingen) in 2017. 
*  Voldoende geld voor meer speelgoed; ook voor speciale groepen zoals 

blinden, autisten en mensen met een (verstandelijke) beperking en specifieke 

leeftijdscategorieën. 
*  Voor vernieuwende ontwikkelingen zal ook in 2017 externe financiering 

gezocht moeten worden. Een aantal bedrijven/instellingen zullen hiervoor  
benaderd worden. 

*  Voldoende medewerkers om zonder problemen de huidige openingstijden te 

kunnen handhaven. 
* Nog meer uitdragen dat de Speel-O-Theek bijdraagt aan de vergroting van 

duurzaamheid. 
  

In de KOERS 2017 (Hoofdstuk 7) worden de doelstellingen voor 2017 nader uitgewerkt.  

 
4. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
In het organigram op deze pagina is de organisatie van de Stichting Speel-O-Theek 

Hoogeveen, inclusief de relatie met de Stichting De Noorderbrug weergegeven. 
 

De verwevenheid met De Noorderbrug komt duidelijk tot uitdrukking. Op 3 niveaus vindt 
samenwerking plaats: 

- Bestuur S-O-T en Locatiehoofd/management De Noorderbrug 

 
 

 
- Leiders van de diverse groepen op de S-O-T en de begeleiders van de cliënten van 

De Noorderbrug 

- Vrijwilligers S-O-T en cliënten van De Noorderbrug. 
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In 2016 is nadere aandacht geschonken aan het verbeteren en optimaliseren van de            

samenwerking tussen de S-O-T en De Noorderbrug. Eén en ander heeft geleid tot een nog 
beter functioneren van de S-O-T; meer begrip tussen de S-O-T en De Noorderbrug voor 

elkaars situatie.  

 

Organigram   

   
5. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 

 
Algemeen 
De Speel-O-Theek heeft in 2016 opnieuw deelgenomen aan vele landelijke- en plaatselijke 

evenementen, waardoor zij een duidelijk toegevoegde waarde heeft gehad voor de 
Hoogeveense samenleving. 

  

http://www.speelotheekhoogeveen.nl/


STICHTING SPEEL-O-THEEK HOOGEVEEN 
Secretariaat: Sloutersverlaat 23 7908 DE  Hoogeveen, tel. 0528-231273 
 

www.speelotheekhoogeveen.nl                                email: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl              

7 

Jaarstukken 2016-2017 

 

Naast het uitlenen van binnen- en buitenspeelgoed aan honderden kinderen en 
volwassenen (met of zonder beperking) is de Speel-O-Theek actief (geweest) op vele 

fronten. 
  

Bijna elke vrijdagavond ontmoet een aantal volwassenen met een beperking elkaar in de 
Speel-O-Theek. Er wordt gespeeld, gepuzzeld, gebouwd en gekleurd. Men praat met 
elkaar en soms wordt er samen gezongen. 

  
De Speel-O-Theek biedt een aantal werkplekken aan cliënten van de Noorderbrug; dit zijn 

volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 
  

Ook extern vervult de Speel-O-Theek een belangrijke rol in de Hoogeveense samenleving: 
  

  Uitlenen van zgn. partysets aan kerken, scholen, etc. 

  Gratis verstrekken van spelmateriaal ten behoeve van diverse                    
evenementen, zoals de Jeugd-Theaterdag in de Tamboer. 

  Lezingen over het omgaan met autistische kinderen. 
  Opvoed- en informatiemarkten. 
  UitDagend Hoogeveen 

  Presentaties in de Bibliotheek 
  Gemeentelijke Vrijwilligersmarkt 

  Bijdragen (o.a. teksten) leveren aan de Stichting WelzijnsWerk. 
  Meedenken en meedoen met diverse Hoogeveense en landelijke             

instanties: 

 De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) 
 Gemeentelijke vrijwilligers-informatiemarkt 

 NL-DOET-dag 
 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 Alfa College 

 Basisscholen (o.a. Het Kinholt; het Rastholt) 
 Visio Echten en Hoogeveen  

 Stichting De Noorderbrug 
 Vereniging Speel-O-Theken Nederland 
 SWW/Stichting Welzijnswerk 

 Zwembad De Dolfijn 
 Kinderdagverblijf Allio 

 Het Taalhuis Hoogeveen 
  
Het bestuur van de S-O-T heeft in 2016 zes keer vergaderd. De agenda en de 

verslaglegging zijn gestandaardiseerd. Met het locatiehoofd van De Noorderbrug is 
regelmatig overleg geweest. Om de (mogelijke) problemen op de ‘werkvloer’  te 

voorkomen (of op te lossen) is maandelijks overleg afgesproken tussen het 
locatiehoofd, samen met de SOT-medewerkers van de Noorderburg en de voorzitter 
en/of secretaris van de Speel-O-Theek. Dit heeft in de laatste maanden van 2016 al 

een positieve uitwerking opgeleverd. 
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In het bestuur van de S-O-T heeft in 2016 één mutatie* plaatsgevonden.  De huidige 
samenstelling is als volgt: 

  
-       Voorzitter   : Harry Baalman  

-       Secretaris en PR  : Geu Sturing 
-       Penningmeester  : Jacob Busscher 
-       Lid materiaalbeheer : Akkelies Metselaar 

-   Lid Doe-groep  : Hans Zantingh 
-  Algemeen lid *  : Sabrina Daalman 

 
 

In 2013 is de Speel-O-Theek door de Belastingdienst gecontroleerd op  
haar functioneren, waarna haar ANBI-status tot de volgende controle 
is verlengd. Ons RSIN-fiscaal nummer ANBI is 816083009.. 

 

 

Uitleen/Activiteitengroep 

 
Het jaar 2016 was een roerige periode voor de medewerksters van de uitleenbalie. 

De reden was verhuizing van vrijwilligers en dat sommigen betaald werk konden 
krijgen. Uiteraard heel fijn voor hen, maar het betekende dat hun inzet als vrijwilligster 

verminderde tot één keer in de veertien dagen of zelfs tot één keer in de maand. Ook 
was er steeds weer tekort door ziekte.  

 
De bezetting voor de dinsdagmiddag kwam hierdoor in een situatie die niet wenselijk 
was: geen bezetting en dus niet geopend. Er werd een beroep op alle 

medewerkers/sters gedaan om toch zo veel mogelijk beschikbaar te zijn, zodat de 
Speelotheek open kon blijven. Dat is dus gelukt! Door persoonlijk mensen te vragen en 

door de Open-bedrijven-dag, waarbij zich weer nieuwe vrijwilligsters hebben 
aangemeld. 
 

Zo konden wij het jaar 2016 afsluiten met 15 mensen die de uitleenbalie bemensen. 
Daaronder drie cliënten van de Noorderbrug die zich drie middagen per week inzetten  

voor de inname en het (gezamenlijk) schoonmaken van het speelgoed. 
Omdat door bezuiniging de begeleiding van de Noorderbrug niet meer is zoals die 
voorheen was, is afgesproken dat er elke maand overleg zal plaatsvinden tussen het 

bestuur van de Speelotheek, de Noorderbrug en de cliënten. 
 

De in 2015 geopende Kinderzwerfboekenhoek krijgt in Hoogeveen al meer bekendheid. 
Ook in het gebouw de Magneet, aan de Grote Beer in Hoogeveen-Oost, mag de Speel-
o-Theek kinderzwerfboeken neerleggen met het logo “ Neem mij mee, Ik ben een 

zwerfboek”. De Speelotheek heeft, als reclame, ook een eigen stikker in de boeken 
geplakt. 

 
De Speelotheek sloot het jaar 2016 af met in totaal 27 medewerkers/sters,  
waarbij bestuur, materiaalbeheer en Doe-groep zijn meegeteld. 

Marry van de Kamp 
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Materiaal en beheergroep 

 

Het jaar begon goed. We konden goedkoop via een Coöp-actie 8 spellen aanschaffen. 

We werden tweede met de ‘wedstrijd’ Speel-O-Theek van het jaar van het jaar 2016. 
We wonnen een speelgoedpakket ter waarde van  € 250,00. Deze prijs leverde ons veel 

publiciteit op. Daar kunnen we trots op zijn. 
 
Met NL-Doet deden we weer mee en maakten een paar houten spellen erbij zoals een 

coöperatief tekenspel en vormenstapelspel. Ook werd er nog een speelgoedkast bij 
gemaakt en de buitenschuur werd opgeruimd en klaar gemaakt voor de uitleen als het 

mooie weer er aankomt. 
 
We hebben nu ook een zwerfboekenhoek gekregen. Kinderen maken hier graag  

gebruik van. In het voorjaar en najaar veel nieuw speelgoed aangeschaft. 
 

Tijdens allerlei activiteiten hebben we met een kraam namens de Speel-o-Theek  
gestaan op UitDagend Hoogeveen, Jeugdtheater dag,  de Vrijwilligersmarkt,  
Kinderdagopvang, enz. 

 
Allerlei (nieuw) speelgoed is in ons computersysteem ingevoerd en het afgeschreven 

speelgoed eruit gehaald. De Doe-groep heeft van alles weer gerepareerd voor ons. 
We kregen ook allerlei tweedehands  speelgoed aangeboden. Daar zat soms mooi 
speelgoed bij voor de uitleen en anders probeerden we het te verkopen of we stelden 

het beschikbaar voor een kindertehuis in Roemenië. 
 

Op de Open Bedrijven Dag, waar we dit jaar voor het eerst aan deelnamen,  
hebben we (afgeschreven) speelgoed verkocht. Dit leverde ons € 75,00 op. Ook 
kwamen een flink aantal mensen bij ons kijken. 

 
We kregen op 21december bezoek van Gert Vos (wethouder), die Taalheld was  

geworden bij het project Laag-geletterdheid en daarbij 2 spellen had gewonnen. 
Hij dacht dat wij die wel konden gebruiken. Een mooie afsluiting van het jaar. 
 

Akkelies Metselaar. 
Doe-groep 

 

Wij zijn als Doe-groep weer enkele keren bij elkaar geweest om weer verschillende 
dingen te maken voor de Speel-o-theek.  Eindelijk de beloofde spiegelkast; daarnaast 

een spel (aan gedragen door Wim Benjamins) betreffende een spel met stapelblokken 
voor coördinatie ,mooie figuren te maken en om je eigen fantasie te gebruiken. Ook  
 

een gemeenschapsspel voor een kinderfeest, grote mensen feest of om zo maar om 
eens mee te nemen bijvoorbeeld naar een camping om daar te spelen. Het is een spel 

met blokken met boven op een nummer met een werpblok. (de naam van het spel is 
mij even ontschoten) Verder is één en ander weer voorzien van een mooi kleurtje op  
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de  NL-Doet-dag. Wat betreft de spiegelkast: Deze is goed aan geslagen bij mensen die 
hem hebben geleend;  veel plezier mee gehad. ( heb ik uit betrouwbare bron 

vernomen)  De diverse reparaties gaan ook gewoon door. Nu weer plannen maken voor 
het komende jaar. Kortom: we blijven in beweging. Er zit alweer wat in de pen.  

 
Namens de Doe-groep, met vriendelijke groet. 

     Hans Zantingh. 

 

Public Relations 

Een overzicht van PR-gerelateerde activiteiten in 2016: 

NL-Doet-dag, 11 maart 2016.  Geu heeft het NL-Doet-project aanmelden bij het 
OranjeFonds. De beschrijving heeft Hans opgesteld. We kunnen maximaal € 400,- 

aanvragen. Naast een aantal eigen mensen kregen we hulp van een 5-tal medewerkers 
van de woningstichting  Domesta. Er is weer flink ‘geknutseld’  aan nieuw 
spelmateriaal.   

 
Ouderavond Partou, 13 april 2016: Herma en Jan Kok, samen met Harry zijn hier 

geweest. Een leuke avond; niet erg druk.  
 

Van Kleuter tot Zwanger-beurs; 28 mei jl. Sabrina en Harry zijn daar geweest. Een 

bijzonder lage opkomst. Volgende keer alleen folders langsbrengen.   
 

Resultaat oproep Facebook: Sabrina’s oproep via Facebook om ideeën in te sturen 
voor nieuw aan te schaffen materiaal heeft heel leuke reacties opgeleverd. Soms bleek 
dat we dat materiaal al in voorraad hadden en dat leverde ook weer positieve reacties 

op. Sabrina gaat hier mee door.    
 

UitDagend Hoogeveen; 3 september 2016. Het mooie weer zorgde voor veel 
bezoekers aan onze stand. Ook een paar goede gesprekken gehad met mogelijke 
vrijwilligers. Veel foldermateriaal uitgereikt.  

 
Kinderzwerfboeken:  We willen extra aandacht (PR)schenken (idee van Marry) aan 

deze activiteit vanwege het feit dat die 1 jaar geleden is opgestart en mede door Marry 
flink is uitgebouwd. Geu heeft overleg met wethouder Gert Vos, die in dit kader (Taal) 

nog een activiteit wil plannen, die hiermee te combineren is.  
 

Duplo-actie ism met Hoogeveense Uitdaging. Mede als resultaat van de Workshop 

Goede Zaken (zie punt 3 c) gaat Geu in overleg met H-U om via hun bedrijven-netwerk  
 

 
een inzamelingsactie te organiseren voor duplo dat ongetwijfeld nog bij veel mensen 
‘op zolder’ ligt.  

 
Vrijwilligersmarkt 8 oktober 2016; Een nieuwe opzet; stands ook buiten de 

Tamboer. Wel leuk maar heel weinig concreet resultaat. Gaan we in 2017 niet weer 
doen.     
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Jeugd Theaterdag in de Tamboer, 30 oktober 2016. Heel leuk, een grote 
speelruimte voor ons. Veel bezoek van gezinnen met jonge kinderen. Veel folders 

uitgereikt. Gaan we volgend jaar zeker weer doen. 
 

OBD/Open Bedrijven Dag 5 november 2016. De dag was een succes. Behoorlijk 
bezoek en in totaal zo’n €75,- opbrengst van verkoop van afgeschreven e/o gekregen 
spulletjes.  

 

 Bezoek wethouder Gert Vos, 21 december 2016. 

De wethouder is benoemd tot ‘Taalheld’ en de daaraan verbonden prijs (2 spellen) 

heeft hij overhandigd aan de Speel-O-Theek. Akkelies Metselaar (voorzitter 
Materiaalcommissie) en Marry vd Kamp (aanjager Kinderzwerfboeken) namen de 
prijzen onder dank in ontvangst. Leuke publiciteit. 

  

Overig: 

Zowel door Sabrina als Geu zijn tientallen Facebook-berichtjes verspreid, waarvoor het 
gemiddeld leesbereik is gegroeid naar soms meer dan 800 per bericht. Ook zijn een 

tiental Nieuwsbrieven verzonden aan abonnees en belangstellenden, scholen en diverse 
media. 

           Geu Sturing 

  

Support / ICT/Website 

Het computersysteem gaf het afgelopen jaar nogal wat storingen. Mede dank zij de 
technische kennis van onze voorzitter en penningmeester kwam het wel weer goed, 

maar de kwaliteit van de server loopt achteruit. Dit is gemeld aan de Noorderbrug 
(eigenaar van de hardware) en er is overleg gepland om dit probleem op te lossen. 

 
De website is in dit jaar zeer stabiel gebleken. Geu zet regelmatig berichtjes over 
afwijkende openingstijden en ander nieuws op de website. Op de website staat o.a. een 

globaal overzicht van de diverse groepen speelgoed (inclusief enige afbeeldingen) en 
ook de Themaboxen staan uitgebreid vermeld. Voor 2017 ligt er de vraag en uitdaging 

of ons complete bestand op de website gezet kan worden. Er worden (in samenwerking 
met onze provider Advocem) acties ondernomen om (meer) foto’s op de website te 
plaatsen. 

 
De Speel-O-Theek is nu ook prominent aanwezig op Facebook; met een zakelijk 

account. Sabrina Daalman en Geu Sturing zijn de Facebook-beheerders en plaatsen  
regelmatig berichten en fotootjes.  De bekendheid van de Speel-O-Theek wordt 
hierdoor flink vergroot.  

 
Het jaarverslag 2015-2016 staat ook op de website. Hierin staat informatie die 

verplicht gepubliceerd moet worden vanwege onze officiële ANBI-status (eis van de 
Belastingdienst). 

Geu Sturing  

 

 

6. FINANCIËN 
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Fin. overzicht 2016 Speel-o-theek Hoogeveen  

 
    

       Inkomsten  
 

  Uitgaven  

Liquide middelen  € 1.598,25 
 

Huur  € 3.500,00 
Abonnementen € 4.752,00 

 
Verzekering  € 178,45 

Kwartaal abonnementen € 237,50 
 

Kantoorbenodigdheden. € 407,45 
Knipkaarten   € 171,50 

 
Bankkosten  € 136,71 

Verkoop speelgoed € 283,35 
 

Materiaal beheer € 189,83 
Divers inkomsten  € 338,35 

 
Aanschaf nieuw mat. € 1.045,01 

Subsidie gemeente  € 1.556,00 
 

Kosten vrijwilligers € 380,07 
Sponsering  € 448,08 

 
Ver. Speel-o-Theek € 159,50 

NL Doet dag € 400,00 
 

Onderhoud Web site € 538,88 
    

 
Promotie /Advertenties.  € 374,51 

    
 

Diverse /onvoorzien         €     0,00 
    

 
NL Doet dag € 381,81 

    
 

Liquide middelen   € 2.492,81 

Totaal  € 9.785,03     € 9.785,03 

 
Over het jaar 2016 laat het overzicht een positief saldo zien van € 894,57. Het positieve saldo 

wordt veroorzaakt door abonnementen van het Kind pakket.  Tegen deze inkomsten staan 
een hogere uitgaven op de posten Kantoorbenodigdheden en Kosten vrijwilligers. 

  
Het aantal abonnementen, kwartaalabonnementen en knipkaarten bij de Speel-o-theek 
Hoogeveen is ongeveer gelijk gebleven:  

 
 66 Privé-abonnementen 

 19 Instellings-abonnementen 
 52 Kindpakket-abonnementen 
 25 Kwartaal-abonnementen 

 10 interne abonnementen 
 49 Knipkaarten 

Jacob Busscher 

 

7. KOERS 2017 
 

Doelstellingen 

De S-O-T blijft nastreven een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden 

door spelen van: 

 Jong en oud. 

 

 Kinderen, al dan niet met een ontwikkelingsprobleem. 
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 Verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten. 

 

 De Speel-O-Theek wil dit bereiken door: 

 
- Het aanbieden van verantwoord, veelal aangepast speelmateriaal. 

- Het geven van toegespitste voorlichting. 

- Het bieden van een ontmoetingsplaats. 

- Het realiseren van werkplekken voor cliënten van De Noorderbrug. 

- Het meedoen aan/organiseren van activiteiten voor relevante doelgroepen. 

 

Taakstellingen 2017 

- Benaderen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen. 

- Verhoging van het aantal betalende abonnees (individuele- en instellingen) tot 

minimaal 150. 

- Verhoging aantal uitleningen tot minimaal 3500 stuks. 

- Een sluitende begroting met minimaal € 1.000,- tot € 1.500,- voor nieuw speelgoed. 

- Voldoende vrijwilligers werven. 

- Continu werken aan de naamsbekendheid via de website, Facebook en andere PR-

activiteiten. 

- Continueren fondswerving (aandachtspunt: Bedrijven). 

- Communiceren met de gemeente Hoogeveen over subsidiehoogte (afhankelijk van 

aantal betalende abonnees). 

- Voortzetten samenwerking met de Bibliotheek, het Zwembad, Bureau Jeugdzorg, 

Promens Care, CJG, SWW, NSGK, het Alfa College, etc. 

- Het opstellen van een beleidsplan 2017-2020 (door inspraak van alle medewerkers) 

voor beleid en missie voor lange en korte termijn. 

- Het verder uitbouwen van Facebook-activiteiten. 

- De website optimaliseren en moderniseren. 

 

 

 

 

8. BEGROTING 2017 
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Budget 2017 Speel-o-Theek Hoogeveen    

     

     

       inkomsten  
 

  Uitgave 

Abonnementen  €               3.900,00  
 

Huur   €    3.500,00  

Kwartaalabonnementen   €                   150,00  
 

Verzekering   €        200,00  

Knipkaarten    €                   150,00  
 

Kantoorbenodigdheden  €        400,00  

Verkoop speelgoed  €                     50,00  
 

Bankkosten   €        175,00  

Divers inkomsten   €                   250,00  
 

Materiaal beheer  €        250,00  

Subsidie gemeente   €               1.556,00  
 

Aanschaf nieuw matetriaal  €    1.000,00  

Sponsering   €               1.000,00  
 

Kosten vrijwilligers  €        400,00  

NL Doet dag  €                   400,00  
 

Ver. Speel-o-Theek Nederland  €          50,00  

    
 

Onderhoud web site  €        400,00  

    
 

Promotie /Advertenties.  €        400,00  

    
 

Diversen /onvoorzien   €          81,00  

    
 

NL Doet dagen  €        400,00  

    
 

Activiteiten o.a. zwerfboeken    €        200,00  

Totaal   €               7.456,00       €    7.456,00  

 

Voor de continuïteit van de Speel-O-theek is het belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd gaat 

worden in het speelgoed. Een belangrijke pijler is dat de Speel-O-theek interessant  is en 

blijft voor haar gebruikers. Om dat te blijven is de nodige inspanning nodig van vrijwilligers 

en bestuur.  Door een gezamenlijk inspanning van vrijwilligers, bestuur en gebruikers van de 

Speel-O-Theek kan zij ook in 2017 succes hebben.     

Jacob Busscher     
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