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Voorwoord voorzitter

Tijdens de speelgoedactie in de sinterklaas- en kerstperiode hebben wij ervaren hoe moeilijk
het is voor ouders die in een minima positie leven om hun kinderen cadeautjes te kunnen
geven in deze periode. Mede door deze ervaringen zijn wij aan het denken gezet. Wat nu als
er in Gorinchem een Speelgoedbank komt. Waarin moet een speelgoedbank voorzien en
welke functie? Tijdens de vele gesprekken die wij hebben gevoerd werd ons een ding
duidelijk: alleen speelgoed verstrekken aan kinderen zal niet voldoende zijn. Wetende dat er
kinderen zijn die door de geldzorgen van hun ouders niet kunnen trakteren op school en
daarom maar thuis blijven. Meisjes die menstrueren, de ouders daar niet het geld voor
hebben en daarom thuisblijven. Kinderen die niet naar kinderfeestjes kunnen en daarom
zich buitengesloten voelen. Kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om wasmiddel
te kopen en de kleren alleen uitspoelen. Schaamte bij kinderen omdat hun kleding niet heel
is, ondergoed oud en versleten.

De grote hoeveelheden aan speelgoed dat in geleverd werd zorgde voor andere
uitdagingen. Onze visie is dat het speelgoed heel, schoon en compleet moet zijn. Daarvoor
zijn wij opzoek gegaan naar vrijwilligers. Hierbij merken wij op dat wij vooral mensen
aantrekken die in een sociaal isolement zitten. Wij bieden onze vrijwilligers een  gezellige
invulling van hun dag en ondersteunen hen op momenten dat het nodig is. Een plaats voor
ontmoeten en gezellig met elkaar een “goed doel” willen ondersteunen.
Het speelgoed dat niet voldoet aan onze eisen sorteren wij uit volgens de geldende
richtlijnen. Boeken die oud zijn of waar een naam in staat gaan naar Suriname voor het
opzetten van een bibliotheek. Ander niet compleet speelgoed wordt opgehaald door de
Limonadebrigade. Knuffels die niet geschikt zijn om te doneren gaan naar het dierenasiel.

Een ander probleem dat wij gezien hebben bij deze doelgroep is dat ze na een vakantie zich
naar voelen als ze horen waar hun klasgenootjes en/of vriendjes naar toe geweest zijn. Hun
ouders hebben hiervoor niet de financiële middelen, dus zijn ze thuis gebleven. Voor hen
willen we ook uitstapjes organiseren naar bijvoorbeeld een dierentuin of Efteling. Maar ook
een dagje naar een camping met een afsluitende BBQ.

Na het eerste interview in de krant zijn we benaderd door twee instanties die zich bij ons
willen inzetten. Een woongroep van Rivas huize Steijndeld met bewoners met een niet
aangeboren hersenafwijkingen. Deze mensen gaan zich inzetten om het ingeleverde
speelgoed uit te sorteren, schoon te maken en de winkel mee te helpen inrichten als
dagbesteding. Het Merewade college met een groep tieners van de praktijkschool
komen ook een dagdeel helpen met uitzoeken, sorteren en speelgoed repareren.
Kortom: we hebben een project opgestart dat maatschappelijk breed gedragen wordt met als
uitgangspunt: Kinderen die in in een minima positie opgroeien zich geaccepteerd en fijn te
laten voelen. Iedereen hoort erbij en verdiend het om gelijkwaardig op te groeien. Immers
als je je prettig en geaccepteerd voelt kunnen je optimaal ontwikkelen. Schoolprestaties
zullen verbeteren waardoor hun kansen in de maatschappij zullen vergroten.

Coby Dekker

Helpt u ons helpen?
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Doelstellingen 2021

Speelgoed, speelgoed en nog eens speelgoed
Een speelgoedbank zonder speelgoed, is geen speelgoed. Daarom is het belangrijk dat wij
speelgoed inzamelen zodat wij onze doelstelling kunnen behalen. Het speelgoed wat wij
krijgen gaat naar kinderen in minima positie. Daarom willen wij de volgende doelstellingen
behalen.

Verruimen gebruikersaantallen

Op dit moment heeft Stichting Speelgoedbank Gorinchem 80 kinderen. In totaal zijn er 40
gezinnen aangesloten. Om meer gebruikers te krijgen zal de stichting regelmatig berichten
plaatsen op verschillende (sociale) media. Ook zullen wij op plekken komen, waar de
doelgroep zich begeeft, zoals evenementen, onderwijsinstellingen, etc.

Verruimen van donateurs goederen

Op dit moment wordt er zo’n  60 kilo speelgoed per week ingeleverd bij ons. Deze worden
gecontroleerd, uitgezocht en schoongemaakt door vrijwilligers. In de toekomst zullen we
meer speelgoed aanvragen bij donateurs op verschillende manieren.
Naast speelgoed worden er ook  verzorgingsproducten gevraagd voor tieners, zoals
shampoo, douchegel, deo, wasmiddel, maandverband en condooms. Ook hiervoor zullen wij
speciale oproepen plaatsen op de diverse (social) media kanalen.
Ook zullen naast speelgoed en verzorgingsproducten ook donaties gevraagd worden voor
verjaardagsfeestjes, dagjes uit, etc.

Verruimen van donateurs financieel

Naast donaties van goederen, heeft de stichting ook financiële middelen nodig. Deze
middelen wordt gebruikt voor het opknappen van de locatie, dagjes uit verzorgen en
aankopen van goederen die wij niet krijgen vanuit de donaties. Wij benaderen supermarkten
voor inzamelacties of statiegeldacties. Maar ook zullen wij rotary, service clubs, overheden
en fondsen benaderen voor hulp.

Toegankelijkheid
Stichting Speelgoedbank Gorinchem vindt het belangrijk dat we toegankelijk zijn voor alle
Gorinchemmers. Niet alleen op het gebied van inkomen maar ook vanuit beperkingen, etc.
Daarom werkt de Speelgoedbank op diverse vlakken aan het behalen van de doelstellingen.

Vergroten van vrijwilligersbestand

Op dit moment bestaat de stichting uit tien vrijwilligers. Hiervan zijn er twee bestuursleden
en zeven vrijwilligers die het bestuur ondersteunen in het behalen van de doelen. Graag zou
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de stichting het vrijwilligersbestand verruimen naar vijftien vrijwilligers en twee vrijwillige
managers. Hierdoor kan de speelgoedbank vaker open gaan. Op dit moment is de
speelgoedbank drie dagen open. Wij zouden graag naar vijf dagen per week open willen.

Toegankelijk maken van het vrijwilligerswerk

Om het werk bij Stichting Speelgoedbank toegankelijk te maken voor alle vrijwilligers,
moeten we meer werken naar het oplossen van problemen. Alle werkzaamheden van
vrijwilligers moeten beschreven worden in woorden en in pictogrammen / plaatjes.
Daarnaast moeten er voorzieningen ontwikkeld worden voor de wat meer kwetsbare
vrijwilligers. Hierbij is te denken aan vertrouwenspersonen, etc.

Klaar voor de toekomst
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van onze stichting. We hebben een afvalbeleid
ontwikkeld met als uitgangspunt, de afvalberg te beperken. Dit doen we door onze afval uit
te zoeken op bruiker en onbruikbare afval. Het bruikbare afval schenken wij aan organisaties
die er wat mee kunnen.  Maar ook op andere gebieden willen wij verduurzamen.

Verduurzamen locatie Gasthuisstraat 34

De locatie moet verduurzaamd worden. Hierbij moet de muren geïsoleerd worden en de
bedrading van elektriciteit aangepakt. Ook moet de verlichting overgezet worden naar LED
verlichting met bijbehorende armaturen.

Samenwerking
Het bestuur van de stichting merkt op dat vele organisaties die met deze doelgroep werken
weinig tot niet samenwerken. Hierdoor zie je gaten ontstaan in het vangnet voor minima
gezinnen.

Overleg met andere organisaties

Graag zou Stichting Speelgoedbank Gorinchem een halfjaarlijkse overleg willen met
organisaties die in Gorinchem actief zijn op het gebied van minima samen met de gemeente.
Hierin wordt besproken hoe we optimaal kunnen samenwerken en signalen die we krijgen
kunnen delen met de gemeente. Zodat ook de gemeente kan kijken naar het beleid wat zij
hebben.
Bijlage: Begroting 2021

Begroting 2021
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Inkomen Uitgaven

Onderwerp: Bedrag (€): Onderwerp: Bedrag (€):

Gemeente
Subsidie /
sponsoring

8.400,- Kosten gebruik pand 500 x 12 mnd
6.000,-

Fondsen 7.600,- G/W/L 150 x 12 mnd
2.400,-

Donaties
Supermarktacties,
etc

2.000,- Verduurzamen pand
- Led lampen
- Wanden bekleden
- Verven, etc
- Onvoorzien

600,-
750,-
150,-
500,-

2000,-

Oprichting
- Statuten / KVK 700,-

Overige kantoor (bank,
verzekering, etc

1100,-

Benodigdheden winkel
(schoonmaakmiddel,
koffie, thee, etc)

800,-

Aanschaf speelgoed /
verzorgingsmiddelen

5000,-

Totaal 18.000,- 18.000,-
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