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1. VOORWOORD 
 
De Kerst 2018 is voorbij; het nieuwe jaar staat weer voor de deur als ik dit schrijf. 

De Speel-O-Theek Hoogeveen heeft een geweldig en bijzonder jaar achter de rug. 

Al 40 jaar een Speel-O-Theek in Hoogeveen.  

 

Dit jaar vierden we ons 40 jarig jubileum met een grootse Open Dag; een landelijke 

Speelotheken-dag en een mooie, feestelijke middag om onze vrijwilligers te bedanken. 

 

Door dat we het heel druk hebben gehad met ons jubileum zijn er een aantal zaken 

blijven liggen en dat gaan we in 2019 weer volop aanpakken. 

 

Tijdens onze Open Dag hebben we voor bezoekers een eigen Speel-O-Theek-spel (soort 

ganzenbord) ontworpen. Dit was een mooie samenwerking tussen bestuur en 

(uitleen)medewerkers. Voor de festiviteiten hebben een feestcommissie samengesteld 

en deze heeft regelmatig overlegd naast de bestuursvergaderingen. 

 

Op de Open Dag mochten we naast onze abonnees en andere bezoekers ook 

burgemeester Karel Loohuis en wethouder Gert Vos verwelkomen, die zich hebben laten 

informeren over de stand van zaken binnen de Speel-O-Theek. Ook een aantal leden 

van de gemeenteraad en een vertegenwoordigers van diverse stichtingen en 

verenigingen toonden belangstelling voor onze activiteiten. 

 

Tijdens de Landelijke Speelotheken-dag, die wij (samen met de VSN-Vereniging Speel-

O-Theken Nederland) hebben georganiseerd werden na het officiële gedeelte een aantal 

lezingen gegeven door o.a. wethouder Gert Vos en Liesbeth de Heijer van het Taalhuis. 

De ruim 70 aanwezigen waren zeer geïnteresseerd en na de rondleiding door de Speel-

O-Theek waren er diverse vragen. 

 

Naast onze festiviteiten hebben we onze computersystemen vernieuwd en een paar 

leuke sponsoracties georganiseerd.  Samen met de gemeente de Wolden zijn we 

betrokken geweest bij de invoering het Kindpakket in de gemeente de Wolden. 

 

Het jaar 2019 zal o.a in het licht staan van het optimaliseren van de medewerkers/ster-

overeenkomsten, meer aandacht voor het naleven van regels en afspraken met 

betrekking tot de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

en verzekeringstechnische zaken. 

 

 
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. 
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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 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 zorg-

medewerkers 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 2018 
 
De doelstellingen voor 2018 zijn niet allen gehaald. In het VOORWOORD (pagina 

2) is dit nader uitgewerkt en toegelicht. 

 

Het aantal uitleningen (stuks speelgoed en puzzels) bedraagt circa 3200 stuks. Dit is 

behoorlijk meer dan in 2017.  De Speel-O-Theek blijft zich ook in 2019 inzetten voor de 

volgende zaken: 

 

* Groei van het  aantal betalende abonnementhouders (particulieren en 

instellingen) in 2018. Minimaal het gelijk houden van het aantal leners. 

* Voldoende budget voor meer speelgoed; ook voor speciale groepen zoals 

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

specifieke leeftijdscategorieën. 

* 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. 

* Meer samenwerking met stichtingen en organisaties. 

  

In KOERS 2019 (Hoofdstuk 7) worden de doelstellingen voor 2018 nader uitgewerkt.  
 

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

Theek Hoogeveen, inclusief de relatie met de Stichting De Noorderbrug weergegeven. 
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De verwevenheid met De Noorderbrug komt duidelijk tot uitdrukking. Op 3 niveaus 

vindt samenwerking plaats: 

 

* Bestuur Speel-O-Theek en Locatiehoofd/management De Noorderbrug 

* Leiders van de diverse groepen van de Speel-O-Theek en de begeleiders van 

de cliënten van De Noorderbrug. 

* Medewerkers/sters Speel-O-Theek en cliënten van De Noorderbrug. 

 

In 2018 is nog meer aandacht geschonken aan het verbeteren en optimaliseren van de            

samenwerking tussen de Speel-O-Theek en De Noorderbrug. Eén en ander heeft geleid  

tot een beter functioneren van de Speel-O-Theek; meer begrip tussen de Speel-O-Theek 

en De Noorderbrug voor elkaars situatie.  

 

 

Organigram   
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5. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 

 
Algemeen 

De Speel-O-Theek heeft in 2018 opnieuw deelgenomen aan evenementen, waardoor zij 

een duidelijk toegevoegde waarde heeft gehad voor de Hoogeveense samenleving.  

 

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. 

* Opvoed- en informatiemarkten. 

* UitDagend Hoogeveen 

* Presentaties in de Bibliotheek 

* Meedenken en meedoen met diverse Hoogeveense en landelijke             

instanties: 

 De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) 

 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 (VSN) 

 Het Taalhuis Hoogeveen 

 

Het bestuur van de Speel-O-Theek heeft in 2018 acht 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 een cliëntenbegeleider/ster, samen met de  
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Speel-O-Theek-medewerkers van de Noorderburg en de voorzitter en/of secretaris 

van de Speel-O-Theek.  

 

In het bestuur van de Speel-O-Theek hebben in 2018 geen mutaties 

plaatsgevonden.  De samenstelling was als volgt: 

  

-   Voorzitter   : Harry Baalman  

-  Secretaris en PR  : Geu Sturing 

-  Penningmeester  : Jacob Busscher 

-  Lid materiaalbeheer* : Annet Bramer 

 - Lid Doe-groep  : Hans Zantingh 

 - Algemeen lid   : Sabrina Daalman 

 

* zie ook pagina 10. 

 

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 2018 stond in het licht van het 40-jarig bestaan van de Speel-O-Theek, die 

in 1978 is opgericht door ouders van een kind met beperking. 

 

2018 was een jaar vol activiteiten. Zo mochten wij als uitleenbaliemedewerksters 

nieuwe leners een actie- abonnement aanbieden.  

Bovendien ontvingen alle nieuwe leners bij het inschrijven een tasje met ons Logo, 

een pen en een gezelschapsspel. Dit spel is door de medewerksters zelf ontworpen. 

Als basis daarvoor werd het oude, bekende spel Ganzenbord gebruikt. De plaatjes 

daarbij werden vervangen door foto’s van ons eigen speelgoed. 

Naast de nieuwe leners ontvingen onze vaste leners eveneens dit spel. 

 

Op dit moment zijn er 12 medewerksters voor de uitleenbalie, waarvan 3 van de 

Noorderbrug. Deze laatsten zijn er elke middag tijdens de openingstijden van de 

Speel-O-Theek en zorgen voor de inname en het schoonmaken- terugzetten van het 

speelgoed. 

 

Via de burgerlijke gemeente Hoogeveen  werd het zogenaamde ‘Kindpakket’  

ter beschikking gesteld. Zo konden er veel pasjes voor leners worden gemaakt. 

 

Al jaren komen de bewoners van ‘de Roobaard’ elke vrijdagavond naar de Speel-O-

theek om een kopje koffie te drinken en een spelletje te doen. Twee van hen zijn al 

40 jaar lid van de speelotheek ! 
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Op de vrijdagavond is er vaak een minimale bezetting van medewerksters; de 

vrijwilligers die de mensen van de Robaard brengen, springen dan bij; schenken 

koffie en doen een spelletje.  

 

Dit jaar hebben verschillende dames uit het AZC met een verblijfsvergunning ons 

geholpen met het tellen en schoonmaken van het speelgoed. Daar zij de 

Nederlandse taal nog niet volledig beheersten, konden zij nog geen computerwerk 

verrichtten. Het communiceren met hen ging goed. Woorden die niet begrepen 

werden, werden via de smartphone opgezocht, zodat de communicatie tot stand kon 

komen.  

 

De Kinderzwerfboeken-kast mocht ook dit jaar veel oude en nieuwe kinderboeken 

ontvangen. Veel kinderen konden wij een plezier doen met het weggeven van een 

Kinderzwerfboek. 

Marry van de Kamp. 

 
Speelgoedcommissie 

 

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar; met hoogte- en dieptepunten. Maar eerst: 

Wat doen wij als Speelgoedcommissie? 

We komen (nagenoeg) elke dinsdagmorgen bij elkaar en overleggen over diverse 

onderwerpen, zoals: Welk speelgoed is aan onderhoud en/of reparatie toe. Dit wordt 

dan besproken en doorgegeven aan de Doe-groep. Ook wordt gezamenlijk bepaald 

welk nieuw materiaal kan c.q. moet worden aangeschaft. De Speel-O-Theek-

(uitleen)medewerkers dragen daarvoor regelmatig ideeën aan. Er wordt vaak 

(gebruikt) speelgoed geschonken. Dan moet er worden bekeken of dit materiaal 

kwalitatief (nog) geschikt is voor uitleen. Als dit het geval is, dan moet het 

spelmateriaal ingevoerd worden in het computersysteem en voorzien worden van 

een (bar)code, net zo als bij nieuw materiaal. Als het niet meer geschikt is dan kan 

het materiaal mogelijk naar de Speelgoedbank Robin Hood, waar we een goede 

samenwerking mee hebben. En soms gaat er speelgoed via onze medewerkers Jan & 

Herma Kok naar een kindertehuis in Roemenië. Bij al deze werkzaamheden worden 

we regelmatig geholpen door de uitleenmedewerkers  als het tijdens de uitleen niet 

al te druk is. Maar versterking van de Speelgoedcommissie is dringend gewenst.  

Voor diverse (buiten) activiteiten, zoals Uitdagend Hoogeveen en de Jeugd-

theaterdag werd speelgoed gereserveerd en klaargezet (inclusief PR-materiaal). In 

de Bibliotheek van Hoogeveen staat een vitrine, waar we reclame maken voor onze 

Speel-O-Theek. Naast folders worden er verschillende spellen gepresenteerd, die 

regelmatig worden vervangen.  

In 2018 bestond de Speelgoedcommissie uit de volgende medewerksters: Greetje 

Kikkert, Arnaa van Limbeek, Ali Wijnja en Annet Bramer. Aan het eind van het jaar 

kwam ook Betty Hoekstra onze commissie versterken. Echter, in het laatste kwartaal  
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vertrok Arnaa wegens een verhuizing en in de 2e helft van 2018 werd duidelijk dat 

de ziekte van Annet Bramer (een teruggekeerde borstkanker) ernstiger vormen  

ging aannemen dan kon worden verwacht. Ze moest noodgedwongen 

afstand nemen van haar (voortrekkers) rol binnen de Speelgoed- 

commissie en binnen het bestuur van de Speel-O-Theek. Voor ons toch 

nog onverwachts kwam op 3 januari 2019 het bericht dat Annet  

(mede door diverse complicaties) was overleden. Heel verdrietig; voor  

ons maar vooral voor haar gezin. Wij zijn Annet zeer dankbaar voor  

het vele werk dat zij met grote inzet en positiviteit voor de  

Speel-O-Theek heeft verricht.  

 

Ondanks deze tegenslagen willen toch optimistisch naar het nieuwe jaar kijken. We 

hebben een aantal (extra) doelen afgesproken:  

 

 De voorraadkast opruimen. 

 Uitleenstellingen nakijken en opschonen. 

 Nieuw speelgoed aanschaffen. 

 Grote schoonmaak. 

Hierbij zullen we zeker een beroep doen op de medewerking van alle Speel-O-Theek-

medewerkers/sters. 

 

Namens de Speelgoedcommissie: Betty Hoekstra, Greetje Kikkert en Ali Wijnja. 

 

 
Doe-groep 

 

Een verslag van de Doe-groep van het afgelopen jaar 2018. Wat wij hebben gedaan? 

De 2 balies voorzien van mooie afbeeldingen. De tekeningen zijn gemaakt door een  

schoondochter van ons en het geheel verder afgemaakt tijdens de NL-Doetdag door 

vrijwilligers. Een lijstje er om heen en klaar. Ze kunnen ook omgedraaid worden voor 

andere tekeningen en dan heb je weer een andere afbeelding . Er is ook nog een 

nieuw loopfietsje gemaakt en er is ook geschilderd op de NL-Doet-dag. 

 

Het hele jaar ook bezig met diverse reparaties door diverse mensen van de Doe-

groep. Wat er verder in het vat zit? Het maken van een groter sponsorbord; een 

wensboom; het opknappen van de houten muur van de schuur en het maken van 

een spel, aangedragen door Sabrina. En wat er verder nog voorgesteld wordt.  

 

Namens de Doe-groep, met vriendelijke groet.  Hans Zantingh. 

 

 
 

 
Annet Bramer 
† 03-01-2019 
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Public Relations 
 
Een overzicht van PR-gerelateerde activiteiten in 2018: 
 

Jaarvergadering VSN; 29 september 2018. De grote zaal van het wijkgebouw de 

Weide Blik is gereserveerd. De opzet is dat voor de lunch het ‘zakelijk’ gedeelte van 

de VSN wordt afgehandeld en na de lunch een informatief-educatief gedeelte; ter 

meerdere glorie van ons 40-jarig bestaan. Harry en Geu zijn druk bezig om enige 

prominente sprekers hiervoor te interesseren. Op 7 april as komt het bestuur van de 

VSN naar Hoogeveen om verder invulling te bespreken. 

 

Samenwerking Speel-O-Theek en Speelgoedbank.  Op initiatief van Annet 

Bramer (vz Speelgoedcomm.) heeft op 16 januari jl een gesprek plaatsgevonden 

tussen Annet en Milena Slomp, voorzitter van de Speelgoedbank. Hoewel onze 

doelgroep breder is dan die van de Speelgoedbank is er een (gedeeltelijke) overlap, 

maar geen concurrentie. De Speelgoedbank richt zich vooral op bijstandsgezinnen, 

statushouders en gezinnen met een laag inkomen. Onze kwaliteitseisen aan het uit 

te lenen speelgoed liggen hoger dan bij de Speelgoedbank. Er wordt gekeken naar 

mogelijk uitwisseling van materiaal dat beter past bij de specifieke doelgroepen. 

Afgesproken is dat regelmatig bezoeken over en weer die samenwerking bevordert. 

Op donderdag 1 februari 2018 worden Annet en Milena geïnterviewd door Radio 

Hoogeveen om deze samenwerking verder toe te lichten. Een mooie pr. Geu heeft 

een persbericht over deze samenwerking rondgestuurd, dat op maandag 22 januari 

jl in de Hoogeveensche Courant is gepubliceerd. 

 

Jubileum-feestcommissie: De pogingen van Geu om commissaris van de Koning 

mw. Jette Klijnsma naar de Speel-O-Theek te krijgen vanwege ons jubileum hebben 

geen succes gehad. De jubileumcommissie, bestaande uit Marry, Jenneke, Harry, 

Jacob en Geu praten op 5 maart as verder over de invulling van de 3 speerpunten en 

leuke kadootjes voor onze abonnees. 1. Een Open Dag op zaterdag 14 juli 2018. 

2. De Jaarvergadering VSN in Hoogeveen op zaterdag 29 september 2018.  3: 

Een feestelijke middag/avond voor alle SOT-medewerkers op zaterdag 10 

november 2018.  

 

Jeugdspeelmiddag in de Tamboer, 27 februari 2018. De Speelgoedcommissie 

had een aantal spellen en speelgoed (voor 8-12 jarigen) klaar gezet. Er was een 

grote opkomst en er is veel gebruik gemaakt van ons materiaal.  Herma Kok en Geu 

hebben veel flyers kunnen uitdelen aan de ouders. Een leuke, zinvolle promotie van 

onze Speel-O-Theek. 

 

NL-Doet-dag, 9 maart jl. Een mooie dag, flink geklust aan de afwerking van nieuw 

speelgoed en de verfraaiing van de bali’s. Alle medewerkers onze hartelijk dank. 

Harry en Jacob (met hulp van Hans) hebben de financiële verantwoording naar het  
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Oranje Fonds keurig afgewerkt, waarna het restant van hun bijdrage ook aan ons is 

overgemaakt. 

 

Computerproblematiek.  

Harry meldt (met een zucht van verlichting) dat het nieuwe systeem draait! Het 

heeft hem veel uren gekost, maar met hulp van onze softwareleverancier is het toch 

goed gekomen. Chapeau, Harry. We hebben nu 2 gelijkwaardige computers, zodat 

alle werkzaamheden op beide systemen kunnen worden uitgevoerd. Geu neemt 

contact op met de Hoogeveense Uitdaging en met Verentis IT (leverancier/schenker 

van onze hardware) om dit project door middel van een persbericht met foto te 

kunnen afsluiten.   

 

Geu is onlangs op bezoek geweest bij Kids Casa; een kinderopvang-organisatie (in 

de oude Bibliotheek). Er zijn flyers uitgewisseld en misschien wordt Kids Casa wel 

abonnee. 

ICT-project Hoogeveense Uitdaging-Verentis. Deel 1  

(vernieuwing van ons computernetwerk) is afgerond. Zowel  

op Facebook als in de Hoogeveensche Courant is daar flink  

aandacht aan gegeven. Deel 2 (een nieuwe website) is nog  

in ontwikkeling.  

 

Sponsoring de Peddelaars/Luppers & Co. We hebben 3 mooie  

kinderfietsjes ontvangen, ter waarde van € 570,-. Luppes sponsorde  

€ 70,-; de rest komt van de Peddelaars. Het persbericht hierover  

wordt na Pinksteren verzonden.  

 

Open Dag zaterdag 14 juli 2018. Het programma voor die dag is nagenoeg rond: 

Een spel-circuit (in de gymzaal); een skelterbaan (buiten), kleurplaten, Duplo-raad-

spel met leuke prijzen, muzikale sessies, een rommelmarkt voor kinderspullen, etc. 

De uitnodigingen voor burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden zijn de 

deur uit. Een pr-actie zal vooral in de eerste week van juli worden geconcentreerd. 

De oproep voor ‘meer handjes’ heeft een goed resultaat opgeleverd. Naast de 

jubileum-commissie, bestaande uit Jenneke, Marry (1 dagdeel), Jacob, Harry en Geu 

zijn Sabrina (vm) Adrie Kroezen en mogelijk ook Arnaa die dag aanwezig. Ook Jan 

en Herma Kok hebben zich aangemeld. En twee NB-cliënten helpen ons bij de 

‘catering’ . Dat ziet er dus goed uit. Uiteraard verwachten we dat alle medewerkers 

van de Speel-O-Theek op die dag in elk geval even op bezoek komen. 

 

Samenwerking fietscrossbaan. Een werkgroep in deze wijk is in overleg met de 

gemeente over de aanleg van een fietscrossbaan in het Steenbergenpark. We kregen 

de vraag of de Speel-O-Theek mogelijk crossfietsen in haar assortiment wil opnemen 

om uit te lenen. Onze ‘gewone’ fietsjes zijn niet geschikt voor een crossbaan. We 

staan niet afwijzend tegenover een sponsoractie om specifieke crossfietsen aan te  
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schaffen, maar eerst moet het groene licht komen voor de aanleg van de baan. We 

wachten dat af. 

 

Geu meldt dat in het Dagblad vh Noorden op 10 juli een artikel over de Open Dag 

is gepubliceerd. Ook in de Hoogeveensche Courant van 11 juli. Op 12 juli komt een 

journalist van het Dagblad van het Noorden naar de Speel-O-Theek voor een 

interview, dat zaterdag in de krant komt. Naast Geu zal ook Harry daar bij zijn. 

Vrijdagmiddag komt nog een fotograaf om foto’s te maken die bij dat artikel worden 

geplaatst. Geu heeft een aantal leuke prijzen voor het Duploblokken-raadspel 

opgehaald van winkeliers in de Weide: Albert Heijn, Cafetaria Karst, Reisbureau 

Toerkoop, de Coöp, Cigo, Erwin Bloemenshop en de Bruna. Harry heeft geregeld dat 

er nieuwe posters in ons straatbord zijn gezet.   

 

Open Dag 14 juli 2018. Een heel mooie dag met veel bezoek  

(o.a. burgemeester Karel Loohuis en wethouder Gert Vos, die  

ons een mooi spel aanboden). Ook diverse ‘oudgedienden’  

kwamen langs en we hebben zelfs een paar nieuwe abonne- 

menten kunnen noteren. De verkoop van speelgoed, samen  

met enige giften leverde een mooi bedrag op: € 289,05. Een uitstekend voorbereide 

en verzorgde dag. Alle medewerkers/sters hartelijk dank. 

 

LSD/Landelijke Speel-O-Theken-Dag VSN, 29 september 2018. De VSN heeft 

intussen uitnodigingen verzonden aan alle Speel-O-Theken in Nederland. Op dit 

moment nog weinig aanmeldingen, maar de sluitingsdatum is pas 25 september. Het 

programma is rond en de sprekers hebben hun medewerking bevestigd. De volgende 

SOT-ers van Hoogeveen hebben hun medewerking toegezegd: Adrie, Doe-groep 

(Hans en Jan), Harry, Jacob, Geu, Arnaa, Jenneke en Annet. Verdere details volgen 

nog. 

 

BOSK-manifestatie in de Bibliotheek, 9 oktober 2018. We stellen daar spelmateriaal 

(gratis) o.a. voor autisten voor beschikbaar. Bosk regelt dat zelf. 

 

Uitdagend Hoogeveen, 8 september 2018. Een heel mooie middag. We stonden in 

de beeldentuin bij de Tamboer, waar veel kinderactiviteiten waren geconcentreerd.  

Veel mensen op de been, goede gesprekken. Met dank aan Adrie, Rafida en Hans. 

Geu heeft nog wat flyers uitgedeeld op de weekmarkt.  

 

Landelijke Speel-O-Theken-dag 29 september jl. Een heel fijne dag. Samen 

met de VSN  heeeft de Speel-O-Theek Hoogeveen dit uitstekend georganiseerd. Een 

opkomst ca. 70 personen. De verzorging/catering in het gebouw van de 

Wijkvereniging was heel goed; professioneel. De presentaties van de middagsessie 

werden zeer positief gewaardeerd. Ook het bezoek aan onze Speel-O-Theek leverde 

veel complimenten en waardering op. Bij de verkiezing van Speel-O-Theek van het  
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jaar won de Speel-O-Theek Meppel dit met glans. Dank aan de inzet van vele 

medewerkers/sters van onze Speel-O-Theek. 

 

Ouderenbeleid. Tijdens de Landelijke Speel-O-Theek-dag hebben we leuke ideeën 

gezien om ouderen uit o.a. verpleeghuizen wat (nostalgisch) speelplezier te laten 

beleven. Geu gaat dit inventariseren; te beginnen via de activiteitenbegeleiding van 

Jannes (het tehuis; niet de zanger). Jurre Wijnja (man van Ali) is van plan hier ook 

iets over op papier te zetten. 

 

Hoogbegaafden-beleid.  Spelmateriaal voor hoogbegaafde jeugd hebben we maar 

weinig. Om er achter te komen wat daarvoor specifiek nodig is gaat Annet contact 

zoeken met het zgn. Kwadraat-onderwijs.  

 

Kadokaart via consultatiebureau’s. Harry gaat uitzoeken of we via het 

consultatiebureau ouders van baby’s een gratis abonnement voor 3 maand kunnen 

aanbieden nadat de baby’s 9 maand oud zijn.    

 

Sinterklaas-show-actie/Coop. Het aanbod van de Coöp om gratis kaarten 

beschikbaar te stellen voor de Sinterklaas-show van de Gebr. Ko in de Tamboer is 

positief ontvangen. Dank zij berichtgeving via onze Nieuwsbrief en een melding op 

Facebook zijn ruim 80 kaarten afgegeven. Een snelle en mooie pr-actie, dank zij de 

Coöp. 

 

Jeugd-theaterdag  29 oktober 2018. Sabrina, Herma en Jan Kok hebben deze 

middag in de Tamboer gestaan met speelgoed en folders. Een leuke middag, veel 

bezoek. De keuze van het speelgoed kan iets meer aangepast worden aan de opzet 

van zo’n middag. Met dank aan alle betrokkenen. 

 

NSGK-collecte, 12-17 november 2018. Geu heeft samen met een nieuwe mede-

coördinator Dieneke Nagtegaal dit jaar deze collecte weer georganiseerd. In totaal 

hebben 17 personen gecollecteerd en een totaal bedrag van € 1183,24 opgehaald. 

De top-5 zijn: 1. Jacob Busscher € 213,16; 2. Desiree van Essen € 128,35; 3. Jan 

Kok € 118,44; 4. Joke Sok € 108,76; 5. Sabrina Daalman € 101,65. Dus 3 SOT-ers 

in de top 5. Fantastisch. Allemaal hartelijk dank. De NSGK-organisatie zal ons 

hierdoor opnieuw sponseren voor ca. € 500,-. 

Geu Sturing 

  

Support / ICT/Website 

 
Ons computersysteem is het afgelopen jaar steeds minder stabiel geworden. Dit is 

vooral te wijten aan de oude server, (evenals de werkstations eigendom van de  

Noorderbrug), waardoor naar een alternatief buiten de Noorderbrug is gezocht. De 

voorzitter en secretaris hebben via de Hoogeveense Uitdaging contact gelegd met 
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het Hoogeveense ICT-bedrijf Verentis bv. Een tweetal ICT- 

experts van Verentis hebben onze situatie bekeken en geadvi- 

seerd om de oude server niet meer te updaten. De kans dat die er dan helemaal 

mee ophoudt zou erg groot zijn. Verentis heeft ons een tweetal (gebruikte) 

computers beschikbaar gesteld en in eigen beheer hebben wij de bekabeling 

aangelegd.  

 

We hebben nu de beschikking over twee gelijkwaardige computers, waar alle 

voorkomende werkzaamheden (eventueel gelijktijdig) kunnen worden uitgevoerd. 

Dank zij een flinke inspanning van medewerkers van de Doe-groep en van onze 

voorzitter is deze transitie voortreffelijk verlopen. De enige kostenpost in dit project 

is een nieuwe versie van ons uitleenpakket, waardoor de ICT-kosten (zie Onderhoud 

website) in 2018 eenmalig hoger zijn uitgevallen.  De uitstekende samenwerking 

met Verentis (via de Hoogeveense Uitdaging) kan in de komende periode nog meer 

voordelen opleveren. 

 

De Facebook-accountbeheerders (Sabrina Daalman en Geu Sturing)  

hebben ook het afgelopen jaar tientallen berichten en mededelingen  

via Facebook verspreid. Het aantal lezers van deze berichten lag  

geregeld op enkele honderden.  

Geu Sturing  

 

6. FINANCIËN 
 

     

Financiëel overzicht 2018 Speel-O-Theek Hoogeveen 
 
Het aantal abonnees is op zowel privé als  instelling ligt gedaald. Abonnees kind- 

pakket ligt iets hoger als in 2017. 

 

 

 Privé abonnees                   64 

 Instelling abonnees             18 

 Kind pakket abonnees         70 

 Medewerkers abonnees       20 

 Kwartaal abonnees              13 

 Knipkaarten                        38   

 

 

In het jaar 2018 zijn extra kosten gemaakt door het 40 jaar bestaan van de Speel-

O-Theek en door de software die de uitleen ondersteund.  Om het 40 jarig bestaan 

te vieren is een Open Dag georganiseerd  voor leden en andere geïnteresseerden.  

In het najaar is het 40 jarige bestaan gevierd met de vrijwilligers en partners.  
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De gemeente Hoogeveen heeft eenmalig een extra subsidie gegeven voor het 

organiseren van de Open Dag- activiteiten.   

 

Door problemen in de uitleen door een onstabiel iT systeem was de  

Speel-O-Theek genoodzaakt aanpassingen te doen  in de hardware en in de 

software.  Door samenwerking met het bedrijven in Hoogeveen zijn deze kosten 

beperkt gebleven.  

 

De inkoop van speelgoed is in het jaar 2018 minder uitgegeven dan was voorzien. 

De speelgoedcommissie heeft veel werkverzet in het voorjaar door het aanwezige 

speelgoed te bekijken op de kwaliteit en of het wel in de smaak viel van de 

abonnees. Door ziekte in de speelgoedcommissie is het vervangen van het 

speelgoed niet afgerond in 2018.         

 

    
EXPLOITATIEOVERZICHT 2018 SPEEL-O-THEEK HGV 
        
Inkomsten   Uitgaven   

    
 

  

Liquide midd per 1-1-2018 € 1.931,64 Huur € 3.500,00 

Jaarabonnementen € 3.830,00 Verzekeringen € 178,45 

Kwartaal-abonnementen € 124,00 Kantoorbenodigdheden € 263,72 

Knipkaarten € 135,50 Bankkosten € 126,32 

Verkoop speelgoed € 52,00 Matriaal beheer € 274,80 

Diverse inkomsten € 256,75 Aaanschaf nieuw materiaal € 355,42 
Subsidie Gemeente 
Hoogeveen € 2.500,00 Kosten medewerkers/sters € 117,40 

Sponsoring € 593,34 Activiteiten 40 jaar bestaan € 1.313,72 

NL-Doet-dag € 400,00 VSN/Ver. Speel-o-Theken NL € 70,95 

    Onderhoud website € 711,78 

    Promotie/advertenties € 84,70 

    Diversen/onvoorzien € 14,25 

     NL-Doet-dag  € 418,23 

     Overige activiteiten  € 124,85 

    
 Liquide middelen per 31-12-
2018  € 2.268,64 

        

Totaal  € 9.823,23  Ontvangen   € 9.823,23 
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7. KOERS 2019 
 

De Speel-O-Theek  blijft nastreven om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden door spelen van: 

 

 Jong, oud gezond en of niet gezond 

 Kinderen, al dan niet met een ontwikkelingsprobleem. 

 Verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten. 

 Zich inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

De Speel-O-Theek wil dit bereiken door: 

 

 Het aanbieden van verantwoord 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. 

 Het samenwerken met de gemeente binnen het zgn. Kindpakket. 

 Blijven zoeken naar een bredere uitleg van een Speel-O-Theek 

 Ook meer voor ouderen en dementerende medeburgers te gaan 

inzetten. 

 Het zoeken naar meer abonnees en naamsbekendheid. 

 

 
Taakstellingen 2019 
 

 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). Ook niet financiële 

maar in natura. 

 Communiceren met de gemeente Hoogeveen over subsidiehoogte 

(afhankelijk van aantal betalende abonnees). 
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 Voortzetten samenwerking met de Bibliotheek, het Zwembad, Bureau 

Jeugdzorg, Promens Care, CJG, SWW, NSGK, het Alfa College, de 

Gemeente, het Taalhuis etc. 

 Het opstellen van een beleidsplan 2018-2020 (door inspraak van alle 

medewerkers) voor beleid en missie op lange en korte termijn. 

 Het verder uitbouwen van Facebook-activiteiten. 

 De website optimaliseren en moderniseren. 

 

Maar ook hierin zitten een aantal bedreigingen als we niet genoeg medewerkers 

hebben die het uitlenen van het speelgoed voor hun rekening nemen. Dan zullen 

bestuurders meer inzet in de dagelijkse beslommeringen moeten steken en kunnen 

andere taken blijven liggen 

 

 

8. BEGROTING 2019    

     

Op financieel gebied in het jaar 2019 zijn er geen bijzonderheden binnen de Speel-

O-Theek. De inkoop van speelgoed zal meer aandacht moeten krijgen in 2019. Het is 

van belang dat de abonnees geïnteresseerd blijven en dat o.a. via mond op mond 

reclame  nieuwe abonnees zich aanmelden bij de Speel-O-Theek.  

    
Budget 2019 SPEEL-O-THEEK HOOGEVEEN 
        
Inkomsten   Uitgaven   

    
 

  

Jaarabonnementen € 3.500,00 Huur € 3.500,00 

Kwartaalabonnementen € 200,00 Verzekeringen € 180,00 

Knipkaarten € 105,00 Kantoorbenodigdheden € 340,00 

Verkoop speelgoed € 50,00 Bankkosten € 140,00 

Diverse inkomsten € 250,00 Materiaalbeheer € 200,00 
Subsidie Gemeente 
Hoogeveen € 1.556,00 Aaanschaf nieuw materiaal € 1.250,00 

Sponsoring € 1.000,00 Kosten medewerkers/sters € 200,00 

    VSN/Ver. Speel-o-Theken NL € 50,00 

    Onderhoud website € 400,00 

    Promotie/advertenties € 300,00 

    Diversen/onvoorzien € 100,00 

        

          

        

Totaal  € 6.661,00     € 6.660,00 

        

      
        Jacob Busscher 
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