Beleidsplan en begroting 2022
Stichting Speelgoedbank Gorinchem
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Voorwoord voorzitter
Wat een vliegende start hebben we gemaakt in 2021. Het heeft ons veel voldoening
gebracht dat we zoveel gezinnen hebben kunnen helpen.
Voor 2022 verwachten wij ook veel projecten te kunnen uitvoeren.
We kunnen rekenen op veel steun van onder andere het Armoedefonds. Zij heeft ons
toegezegd ons ook in 2022 met o.a. schoolspullenpassen voor de back to school actie te
ondersteunen, maandverband en een aantal dozen met nieuw speelgoed.
Om onze achterban nog beter te kunnen ondersteunen zijn er plannen om een landelijke
organisatie voor speelgoedbanken op te richten. Het initiatief hiervoor komt van onze
speelgoedbank, maar vindt veel bijval van 30 speelgoedbanken in Nederland.
Wel blijft onze locatie een zorgpunt, maar we verwachten hier samen met onze partners een
duurzame oplossing voor te vinden die onze werkzaamheden kunnen versterken.
Kortom: Werk aan de winkel!

Coby Dekker
Voorzitter Stichting Speelgoedbank Gorinchem
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Doelstellingen 2022
Gebruikers
Groeien in gebruikers
In 2021 zijn we gegroeid naar 73 gezinnen (*) met 173 kinderen. Deze gezinnen komen uit
Gorinchem (59%), Alterna (12%), Molenlanden (8%), Vijfheerenlanden (7%), West-Betuwe
(2%), Sliedrecht (2%) en Hardinxveld-Giessendam (7%). Het bestuur van de Speelgoedbank
verwacht dat deze cijfers vele malen hoger liggen. Om de groei van gebruikers te verhogen
zullen wij vooral stimuleren dat mensen elkaar informeerden over de mogelijkheden. Dit
willen wij vooral stimuleren door sociale media in te zetten en aandacht te vragen bij lokale
en regionale media. Ook worden gebruikers doorverwezen door andere organisaties. Onze
uiteindelijke doel is om alle kinderen die in een minima leven in deze regio aan te kunnen
sluiten.
(*) per 1 oktober 2021

Donaties van (financiële) middelen
Middelen voor minima kinderen
Vanaf eind 2020 krijgt de organisatie dagelijks vele donaties. Zo krijgen we kleine donaties
van kinderen die hun speelgoed geven die niet meer gebruikt worden tot grote donaties van
bedrijven die hun afgekeurde of verouderde collecties doneren. Naar inschatting hebben we
tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 zo’n 500 dozen speelgoed ontvangen. Deze zijn
vooral gegaan naar de gebruikers gegaan, maar er is ook een deel naar derde gegaan.
Hierover zullen wij later terug komen.
Van de gedoneerde middelen is voor 70% gebruikte middelen. De overige 30% is nog nieuw
in het verpakking. Dit waren vooral verzorgingsproducten en schoolspullen. Graag zouden
wij meer nieuw in de verpakking speelgoed willen ontvangen. Vooral tijdens verjaardagen en
feestdagen zouden wij meer nieuw speelgoed willen uitdelen.

Verzorgingsmiddelen
Donateurs van Speelgoedbank Gorinchem krijgt steeds meer door dat ook
verzorgingsproducten welkom zijn bij de Speelgoedbank. Op dit moment krijgen wij al gratis
maandverband, covid-19 testen en zwangerschapstesten. Ook zijn we bezig om gratis
condooms te realiseren. Wij gaan in 2022 campagnes inzetten om overige
verzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel, deo, wasmiddel en wc papier in te
zamelen.
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Verruimen van donateurs financieel
Naast donaties van goederen, heeft de stichting ook financiële middelen nodig. Deze
middelen wordt gebruikt vasten lasten, 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.

Noodfonds
In sommige situaties kunnen minima geen gebruik maken van voorzieningen die verstrekt
worden door overheden of door andere organisaties. Op dat moment heeft de
Speelgoedbank een noodfonds van minimaal €1000,-. In 2021 (*) is er ruim €600,- besteed.
Hiervan is een wasmachine en boodschappen betaald. Met deze noodfonds worden
middelen aangeschaft die nodig zijn voor een gezin om verder te kunnen komen. In 2022
willen wij de minimale budget beschikbaar stellen van €2000,-. Dit willen wij samen met
donateurs oppakken.
(*) tot 1 oktober 2021

Toegankelijkheid van organisatie
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.

Verruiming van openingstijden
Vanaf februari 2022 zullen de tijden verruimd worden van de Speelgoedbank. De bedoeling
is dat de Speelgoedbank van maandag tot en met zaterdag geopend wordt. Hiervoor worden
nog vrijwilligers gezocht.

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
de stichting het vrijwilligersbestand verruimen naar vijftien vrijwilligers en twee vrijwillige
managers. Hiervoor zullen wij op twee manieren aan de slag gaan. Als eerste zullen wij
vrijwilligers oproepen via sociale media en lokale- en regionale media. Als tweede willen wij
een reïntegratie tak opzetten. De organisatie ziet kans om mensen te begeleiden van een
werkloze status naar een vaste baan. Hiervoor heeft de organisatie een steeds bredere
netwerk in het centrum als daarbuiten. Door mensen bij de Speelgoedbank op een veilige
manier de Arbeidsethos (weer) aan te leren, kan daarna gekeken worden naar stageplekken
bij andere ondernemingen. Dit kan ertoe leiden dat mensen via het netwerk van de
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Speelgoedbank weer aan de slag kunnen bij andere werkgevers.

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.

Speel-o-theek
Nu we zichtbaar open zijn krijgen we veelvuldig de vraag of er ook een uitleen van
speelgoed is bij ons. Voor nu is dit voor ons niet mogelijk. Daarom willen wij dit jaar een
onderzoek starten naar de haalbaarheid en mogelijkheden om een speel-o-theek op te
zetten.
We proberen hiermee duurzaamheid te stimuleren en meer mensen de gelegenheid te
geven om bij ons werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen we ook in
laten vullen als stage en/of praktijkonderwijs.

Permanente locatie
Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een locatie waar wij
permanent kunnen verblijven. De diverse projecten willen wij samenvoegen in een pand om
zo meer mensen te kunnen bereiken.

Samenwerking
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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.

Denk ook internationaal
Niet alleen in deze regio leven kinderen in Armoede.
Door de grote donaties, kunnen wij ook donaties doen aan kinderen over de hele wereld. Zo
helpen wij op dit moment een basisschool in Suriname met lesmateriaal en leesboeken.
Daaruit kregen wij ook de vraag om boeken voor volwassenen in te zamelen voor een
bibliotheek in Paramarbo.
Naast Suriname hebben wij ook een organisatie in Ghana. Daar hebben wij speelgoed
ingezameld voor kinderen van alleenstaande moeders die

Bijlage: Begroting 2022

Begroting 2022
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Inkomen

Uitgaven

Onderwerp:

Bedrag (€):

Onderwerp:

Bedrag (€):

Gemeente
Subsidie /
sponsoring

10.000,-

Kosten gebruik pand

8.400,-

Fondsen

5.000,-

Verduurzamen pand

2.000,-

Donaties
Supermarktacties,
etc

3.000,-

Administratie, bank en
verzekeringskosten

1100,-

Benodigdheden
speelgoedbank
(schoonmaakmiddel,
koffie, thee, etc)

800,-

Aanschaf speelgoed /
verzorgingsmiddelen

5.000,-

Totaal

18.000,-

17.300,-
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