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1. Introductie 
 

Stichting Speelgoedbank Venray is opgericht op 5 november 2015 met als doel het gratis beschikbaar 

stellen van speelgoed aan gezinnen in Venray die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om 

dat zelf aan te schaffen voor hun kinderen. 

In februari 2016 is de speelgoedbank geopend, dit is ons derde  jaarverslag. 

 

2. Visie en Missie 
 

In Venray zijn er veel huishoudens die de grootste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Hun inkomen is weggevallen of sterk verminderd door werkloosheid, ziekte, faillissement, 

scheiding of welke reden dan ook. Ook zijn er gezinnen die al jaren leven op een laag inkomen 

waardoor reserves uitgeput raken. En ook al proberen de ouders te redden wat er te redden valt, de 

kinderen worden kind van de rekening: er is geen geld voor nieuwe kleding, niet voor uitstapjes, niet 

voor de sportclub en zeker niet voor speelgoed. 

Voor kinderen is spelen echter belangrijk. Spelen speelt een wezenlijke en soms onderschatte rol in 

de ontwikkeling van een kind. Spelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek, goed voor de 

cognitieve en sociale ontwikkeling.  

Ook een cadeautje of verrassing op zijn tijd is een belangrijke blijk van waardering en liefde voor een 

kind. Speelgoed is dus geen luxe. Naast de basisbehoeften van een thuis, eten en kleding heeft 

speelgoed een belangrijke functie in het gezond en evenwichtig opgroeien van een kind.  

Onze missie is dat alle kinderen kunnen beschikken over goed en passend speelgoed. Daarbij willen 

we ouders ook stimuleren om met hun kinderen te spelen. 

Door onze inzet willen wij er aan meewerken dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving.  

 

3. Doel 
 

Stichting Speelgoedbank Venray heeft als doel:  

a. het inzamelen van gebruikt (en nieuw) speelgoed, en het gratis beschikbaar stellen daarvan 
aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar, die vanwege hun 
economische situatie niet in staat zijn speelgoed te kopen; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Hergebruik van kinderspeelgoed levert daarnaast een stuk verduurzaming op. Er zijn veel gezinnen 

die speelgoed over hebben omdat de kinderen het zijn ontgroeid. Aan de andere kant zijn er 

kinderen waarvan de ouders geen goed speelgoed kunnen aanschaffen. Hergebruikt speelgoed 

onttrekken creëert een stukje circulaire economie. Speelgoedbank Venray brengt vraag en aanbod bij 

elkaar.  
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4. Werkwijze 
 

Speelgoedbank Venray realiseert haar doel door kinderspeelgoed in te zamelen en te sorteren, 

schoon te maken en waar nodig te repareren om het aldus geschikt te maken voor hernieuwd 

gebruik. Het speelgoed wordt uitgestald in een winkelopstelling. Kinderen uit gezinnen die geen 

nieuw speelgoed kunnen betalen, kunnen naar ons verwezen worden. Na gebruik kunnen de 

gezinnen het speelgoed eventueel weer inleveren, waarna dit door ons opnieuw in het circuit wordt 

gebracht. Kinderen met een leerachterstand kunnen desgewenst zo nodig langer gebruik maken van 

de diensten van de speelgoedbank. 

Kinderen ontvangen van een verwijzende instantie (zie hierna onder 5: “Samenwerking”) een 

verwijsdocument. Hiermee komen zij naar de speelgoedbank. De verwijzing is 1 tot 3 jaar geldig. De 

kinderen mogen per kwartaal voor 20 punten speelgoed uitkiezen. We hanteren een puntensysteem 

om alle kinderen gelijk te behandelen, om het speelgoed toch een zekere waarde te geven en omdat 

we vinden dat kinderen keuzes moeten maken. Daarnaast mogen de kinderen ieder kwartaal als 

extra twee boeken meenemen omdat wij het belangrijk vinden het lezen te stimuleren en omdat er 

veel kinderen nog bezig zijn Nederlands te leren.  

Voor de verjaardag van hun kind mogen de ouders zonder het kind een keer apart komen om een 

verjaardagscadeautje uit te kiezen. 

Het speelgoed is verdeeld in categorieën (aandachtsgebieden).  Voor elke categorie is een 

medewerker beschikbaar die, veelal naast het werk in de winkel, speelgoed beoordeelt, schoon 

maakt en de prijs bepaalt.  Zo heeft een medewerker de poppen onder haar hoede, maakt ze schoon, 

was de haartjes en maakt zo nodig nieuwe kleertjes. Een ander heeft lego als aandachtsgebied en 

maakt weer complete setjes. De meeste medewerkers hebben een eigen aandachtsgebied. Enkelen 

hebben een specifieke taak in het schoonmaken en controleren van het speelgoed. Zo houdt 

bijvoorbeeld een medewerker (voormalig leerkracht) zich uitsluitend bezig met het sorteren en 

beoordelen van   de boeken.  

 

5. Samenwerking 
 

Speelgoedbank Venray werkt samen met verschillende doorverwijzende instanties. Kinderen kunnen 

uitsluitend terecht bij Speelgoedbank Venray na verwijzing door een professional. In 2018 werden 69 

nieuwe kinderen naar ons doorverwezen door 9 verschillende instanties. De grootste verwijzer isn 

net als voorgaande jaren, Stichting Leergeld (ruim 70%). Daarnaast ontvangen we o.a. verwijzingen 

van peuterspeelzalen, Stichting Synthese, de Voedselbank en andere hulpverlenende instellingen die 

werkzaam zijn in de gemeente Venray en die weten in welke gezinnen de onderhavige problematiek 

speelt. 
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6. Cijfers 
 

In 2018 hebben 280 kinderen uit 153 gezinnen gebruik gemaakt van Speelgoedbank Venray.  Er 

stonden nog meer kinderen ingeschreven maar degenen die langer dan een jaar niet geweest zijn, 

zijn uit de cijfers verwijderd. De reden waarom kinderen niet meer komen is niet bekend. Dit komt 

omdat wij geen registratie hiervan bijhouden. Enkel of een kind wel dan niet geweest is. Redenen 

waarom gezinnen niet meer komen is daarom gissen maar zou kunnen zijn: verhuizing, geen 

behoefte meer, ouders weten niet dat ze vaker mogen komen etc.  

De kinderen die ingeschreven staan mogen ieder kwartaal speelgoed uitzoeken. Daarnaast mochten 

kinderen elk kwartaal 2 boeken meenemen als extra. Niet alle gezinnen komen ieder kwartaal. 

Aan het eind van 2018 hadden we 280 actieve bezoekende kinderen in ons bestand. Het aantal 

bezoekers is vrijwel stabiel gebleven. 

  2016 2017 2018 

aantal verwijzingen 209 107 69 

aantal kinderen gestopt* 4 17 84** 

totaal aantal kinderen einde 
jaar 205 295 

 
280 

 

* kinderen stoppen over het algemeen omdat ze buiten de leeftijdsgroep vallen. Heel soms omdat de 

inkomenssituatie van de ouders is verbeterd. 

** Eind 2018 hebben we ook alle kinderen welke langer dan een jaar niet zijn geweest buiten de 

registratie gehouden.  

7. Organisatie 
 

a. Vrijwilligers  

Speelgoedbank Venray is een organisatie die geheel “draait” op de inzet van vrijwilligers.  

Zij ontvangen vanuit de stichting geen enkele financiële beloning. In 2018 waren er 19 vrijwilligers 

actief. Hieronder bevonden zich twee statushouders die bij ons de Nederlandse taal kunnen oefenen 

en gebruiken. Ook bieden we ruimte voor vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt of 

mensen met een handicap. Voor iedereen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en wat het 

interesse gebied is. Daarnaast waren ook in 2018 maatschappelijke stagiair(e)s betrokken.  

b. Bestuur 

Het bestuur bestond in 2018 uit vier vrijwilligers die allen actief meewerken in de organisatie en 

wordt gevormd door: 

Joke Halmans, voorzitter 

Silke Walraven, secretaris  

Wilja Brokking, penningmeester 

Marjan Lagarde, lid 

c. Locatie 

 

Speelgoedbank Venray 
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“De Clockert”  Bergweg 4  

5801 EG  Venray  

d. Contact- en registratiegegevens  

Telefoon  : 06 3833 7445 

Mail : info@speelgoedbankvenray.nl 

Website : www.speelgoedbankvenray.nl 

Facebook   : www.facebook.com/speelgoedbankvenray 

Kvk inschrijving :  64511243 

RSIN : 855 697 878 

Bank (IBAN) :  NL69 RABO 0307 6697 18 

e. Openingstijden 
 
Speelgoed ophalen: 
woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur 
woensdagmiddag  van 14.00 uur tot 17.00 uur  

Speelgoed brengen:   

Eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur  

 

8. Middelen 
 

Speelgoedbank Venray zamelt hoofdzakelijk speelgoed in dat zij krijgt aangeboden van particulieren. 

De kosten bestaan voornamelijk uit huisvestingskosten. Voor inkomsten zijn we afhankelijk van 

sponsoring en donaties. Behalve dat deze inkomsten worden gebruikt voor het dekken van 

operationele kosten worden ze ook aangewend voor het opbouwen van een reserve. 

 

9. Activiteiten 2018 
 

Zomeractie 

Voor de zomervakantie hebben we een extra uitdeelmoment gehad. De ouders mochten een keer 

extra komen met hun kinderen om een aantal spellen en boeken uit te zoeken. Dit had een tweeledig 

doel: ten eerste hadden we een overschot aan spellen en boeken, ten tweede hadden de kinderen 

voor de zomervakantie nog wat extra speelgoed. 

Actie Goedzak 

Evenals in december 2015, 2016 en 2017 heeft Speelgoedbank Venray in 2018 deelgenomen aan de 

actie Goedzak van Albert Heijn. Dit heeft opnieuw een grote hoeveelheid speelgoed opgeleverd. 

Actie Paterskerk 

In de Paterskerk is een inzameling geweest van speelgoed voor de Speelgoedbank, daarnaast was er 

een donatie. 

Actie Focus 

Basisschool Focus heeft in januari een project gedaan. Ze hebben hierbij speelgoed ingezameld voor 

de Speelgoedbank wat een mooie hoeveelheid opgeleverd heeft.  

mailto:info@speelgoedbankvenray.nl
http://www.speelgoedbankvenray.nl/
http://www.facebook.com/speelgoedbankvenray
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Sinterklaasactie 

In 2018 hebben we voor de tweede keer een Sinterklaasactie gehouden. Deze actie is gedaan met 

behulp van 5 extra vrijwilligers voor deze actie. Van de ingeschreven kinderen heeft 156 kinderen 

een Sinterklaaspakket gehad. Daarnaast hebben 48 kinderen van ouders welke bij Kusters Scholing 

de inburgeringscursus volgen een pakket gehad. Dit zijn gezinnen die niet in Venray wonen maar in 

de naburige dorpen. Omdat hier geen soortgelijke acties zijn, hebben we voor deze gezinnen ook 

eenmalige cadeaus ter beschikking gesteld.  

10.  Sponsoring 

 
De speelgoedbank is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van sponsoring en giften. In 2018 

hebben we weer een aantal mooie sponsoracties gehad: 

• In januari heeft Kiwanis de Rooyse Ladies een cheque van 3.450 euro aan ons uitgereikt. 

Dit was de opbrengst van de wijnproeverij die in samenwerking met Wijn & Bistrobar 

Samen werd georganiseerd in combinatie met een kunsttentoonstelling. De 

tentoonstelling was ruim vijf weken te bezichtigen in het Venrays museum en was 

samengesteld met heel diverse werken van kunstenaars uit de eigen regio. De 

kunstwerken werden ook te koop aangeboden. Een deel van de opbrengst ging naar het 

goede doel.  

• In december mochten we een cheque in ontvangst nemen van Ten Duijf. De verkoop van 

zijn boek "Dwarsligger" had voor de speelgoedbank 1800 euro opgebracht. Dit werd mede 

mogelijk gemaakt door de VVV, Rooyboek, Primera en Bruna waar de boeken gekocht 

konden worden 

11. Financiën 
 

In 2018 hebben we vrijwel quitte gespeeld. De huisvestingskosten zijn helaas gestegen omdat we er 

door ruimtegebrek een ruimte bij hebben moeten huren. Gelukkig konden we deze kosten dekken 

door de reserve die we hadden opgebouwd. Voor 2019 zal dit weer een uitdaging zijn. 
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12. Balans en resultatenrekening 2018 
 

Balans 
 

2017 
  

2018 

  DEBET 
 

CREDIT 
 

DEBET 
 

CREDIT 

Vlottende activa         

Liquide middelen      3.643                            3.708       

Terug te ontvangen            253       

         

Eigen vermogen         

Algemene reserve                                                                                3.896          3.896 

Resultaat                                                            (verlies)  -188 

      

              
3.896  

                
3.896 

 
3.708 

 
3.708 

   

 

 

 

 

 

 

 
Resultatenrekening 

 
2017 

  
2018 

  DEBET 
 

CREDIT 
 

DEBET 
 

CREDIT 

Inkomsten         

Giften  en sponsoren                                     6.243     5.971 

         

Uitgaven         

Kosten speelgoed                        387                   411                    

Vrijwilligerskosten                               110                   273                    

Huisvestingskosten                                        3.883                   5.034                    

Winkelinrichting, kantoorspullen  305    98   

Bank/verzekeringen                                 281                   283                    

Automatisering  284    60   

Resultaat      993    
         

(winst)  
 

-188 
 

(verlies) 

      

            
6.243   

 
6.243          

 
5.971 

 
5.971 

 

 


