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Jaarrekening 2021

Stichting Speelgoedbank Gorinchem

1. Verantwoording Penningmeester
Officieel is de stichting pas in maart 2021 opgericht. De bankrekening kon pas in april 2021
geopend worden. Omdat de stichting al november 2020 onofficieel is gestart, heeft de
stichting in begin periode schulden moeten maken bij bestuursleden. Het gaat hier om
investeringskosten voor de locatie, oprichtingskosten, etc. Het bestuur is blij verrast dat er in
het eerste jaar een opstartsubsidie is toegekend door de gemeente en dat het diverse
bijdragen heeft mogen ontvangen van donateurs.
2. Uitleg inkomsten / uitgaven:
2.1 inkomsten:
2.1.1 Subsidie gemeente:
Dit zijn inkomsten die wij hebben ontvangen vanuit gemeente om onze werkzaamheden te
kunnen doen.
2.1.2 Bijdragen partners:
Dit zijn inkomsten die wij krijgen van partners die bijvoorbeeld in het pand zitten of die ons
specifiek helpen met onze werkzaamheden. Denk hierbij aan gelabelde donaties.
2.1.3 donatie particulieren:
Dit zijn inkomsten die wij krijgen van donateurs voor algemeen gebruik.
2.1.4 Inkomsten winkel:
Dit zijn inkomsten die wij hebben gegenereerd door verkoop van goederen.
2.2 Kosten
2.2.1 Bankzaken / verzekeringskosten:
Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor zowel de bank- / spaarrekening en verzekeringen.
2.2.2 Administratiekosten:
Dit zijn kosten gemaakt voor het doen van de administratie van de Speelgoedbank. Deze
kosten zijn hoger dan verwacht doordat we in het begin printwerk moesten doen bij een
printshop. Daarnaast ook kosten zoals inkt, mappen, etc.
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2.2.3 Representatiekosten:
Dit zijn kosten die gemaakt zijn ter representatie van de stichting. Hierbij is te denken aan
reclame, bedankjes, etc.
2.2.4 Locatie Gasthuisstraat 34
Dit zijn kosten die gemaakt zijn om de locatie aan de Gasthuisstraat 34 te kunnen openen.
Hierbij zit niet de water- en stroomkosten. De kosten zijn nog laag omdat we een groeimodel
hebben ten aanzien van huur.
2.2.5 Stroom en waterkosten Gasthuisstraat 34
Dit zijn kosten op gebied van stroom en water. Wij verwachten dat de kosten volgend jaar
lager zullen uitvallen, omdat wij geïnvesteerd hebben in het verduurzamen van de lampen,
etc. Wij hebben geen gas kosten omdat er geen gasaansluiting is.
2.2.6 Activiteiten
Dit zijn kosten die gemaakt zijn om voor de doelgroep. Zo hebben wij een BBQ gehad in de
zomer, hebben we diverse activiteiten gehad tijdens Sinterklaas, kerst en als de kinderen
weer naar school gaan waarvoor wij artikelen/materialen hebben moeten inhuren of
aanschaffen.

2.2.7 Internationale activiteiten
Naast lokaal vond het bestuur ook belangrijk om internationaal te werken. Zo hebben wij
diverse projecten ondersteunt in het buitenland. Hierbij hebben wij kosten gemaakt met
bijvoorbeeld verschepen, etc. Zo hebben wij boeken verscheept naar Suriname om daar een
kinderbibliotheek op te zetten voor het bevorderen van lezen. Hier kunnen kinderen gratis
boeken lezen en krijgen ze ook leesles als kinderen hier behoefte aan hebben. Dit project is
tot stand gekomen in samenwerking met Basisschool Samen in Paramaribo.. Ook hebben
wij speelgoed verzameld voor een project in Ghana. Daar ondersteunen wij een project
waar alleenstaande moeders speelgoed kregen zodat ze hun kinderen konden vermaken
terwijl de moeders hun eigen bedrijf draaienden houden. Bij dit project wordt er samengeerkt
met studenten van de TU Delft.
2.2.8 Noodfonds
Dit is een pot met geld dat ingezet kan worden als een gezin vast loopt. Denk hierbij aan
ouders die nog moeten wachten op goedkeuring van een lidmaatschap bij een voedselbank
maar geen voedsel hebben tot die tijd. Kinderen die in de zomer nog met winterkleding
lopen, etc. Hiervoor is een aparte verantwoording opgemaakt met uitleg rondom de
uitgaven.
2.2.9 Reiskosten
Dit zijn kosten die gemaakt worden om onder andere partners te bezoeken.
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2.2.10 Personeelskosten
Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor onze vrijwilligers om te kunnen werken. Denk hierbij
aan schoonmaakmiddelen, eten, drinken en een bedankje voor hun werkzaamheden.
2.2.11 Inkoop
Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het inkopen van goederen die wij missen voor onze
doelgroep. Denk hierbij aan verzorgingsproducten, schoolmiddelen, fietsen, speelgoed maar
ook entreekaartjes voor lokale en regionale activiteiten.
2.2.12 Oprichtingskosten
Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor het oprichten van de stichting en inrichten van de
speelgoedbank. Deze kosten zijn eenmalig geweest.
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3. Balans 2021
Inkomsten:
Nummer

Omschrijving

Credit

Debet

1

Subsidie gemeente

€ 4.200,-

2

Bijdrage partners

€ 3.219,-

3.

Donatie particulieren

€ 8.867,81

4.

Inkomsten winkel

€

Totaal

€16.365,77

78,96

Uitgaven:
Nummer

Omschrijving

Credit

1.

Bankzaken / Verzekering

€ 121,91

2.

Administratie

€ 215,15

3.

Representatiekosten

€ 466,29

4.

Locatie Gasthuisstraat 34

€ 4864,03

5.

Activiteiten

€ 437,94

6.

Internationale activiteiten

€ 359,-

7.

Noodfonds

€ 1433,63

8.

Reiskosten

€ 154,53

9.

Personele kosten

€ 229,07

10.

Inkoop

€ 4191,58

11.

Oprichtingskosten

€ 641,56

Totaal:

€ 13.114,69

Totaal:
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Debit

Credit

Debit

€13.114,69

€16.365,77

Balans:
Per 01-01-2021
Debet:
Nummer

Omschrijving

Bedrag

1

Kas

€ 762,80

2

Bank

€1.526,66

3.

Spaarrekening

€1000,03

4.

Inventaris

€1283,24

Totaal:

€ 4.572,73

Nummer

Omschrijving

Bedrag

1.

Eigen vermogen

€ 3848,13

Credit:
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Jaarverslag 2021
1. Verantwoording voorzitter:
In november 2020 werden de eerste lijnen al zichtbaar van Speelgoedbank Gorinchem. Dit
kwam nadat de covid maatregelen een streep zetten door de activiteiten van Stichting Sint
Nicolaasteam. Hierdoor heeft de Stichting besloten om speelgoed in te zamelen voor
kinderen van Voedselbank en Leergeld. Meer dan 10.000 stukken speelgoed zijn opgehaald
in die periode. Hierin zijn ruim 5.000 stukken speelgoed in november / december 2020
opgehaald of gebracht door de stichting. In januari is door de stichting besloten om een
nieuwe stichting te ontwikkelen om de overige speelgoed te verdelen onder gezinnen die
leven in een minimum bestaan in de regio van Gorinchem.
In februari hebben Maarten Venhovens en Coby Dekker besloten om Stichting
Speelgoedbank Gorinchem op te richten. Na een bezoek aan de notaris werd de stichting
een feit in maart 2021. Ook kon het bestuur met de pandeigenaar van Gasthuisstraat 34 een
afspraak maken, waardoor de stichting met afspraken gebruik kon maken van het
winkelpand in de Gasthuisstraat nummer 34 in Gorinchem.
In dit jaarverslag zullen wij verantwoording geven over het jaar 2021.
2. Doelgroep:
Wij begonnen in 2021 zonder ingeschreven kinderen. Met steun van partners zoals de
Voedselbank maar ook via mond op mondreclame wisten wij op 31 december 2021 zijn er
213 kinderen ingeschreven die in een minima positie leven. Deze kinderen komen uit 95
gezinnen. Daarnaast helpen wij 16 grootouders in minima positie, die speelgoed voor hun
kleinkinderen kunnen halen bij ons.
2.1 gemeente waar de kinderen wonen:
56,4% van de kinderen komen uit Gorinchem
15,9% van de kinderen komt uit Altena
11,7% van de kinderen komt uit Molenlanden
6,5% van de kinderen komt uit Vijfheerenlanden
5,5% van de kinderen komt uit Hardinxveld-Giessendam
2,1% van de kinderen komt uit West-betuwe
1% van de kinderen komt uit Papendrecht
1% van de kinderen komt uit Sliedrecht
2.2 Leeftijden van de kinderen:
20,1% van de kinderen is tussen de 0 en 4 jaar
28% van de kinderen is tussen de 4 en 8 jaar
28,1% van de kinderen is tussen de 8 en 12 jaar
23,8% van de kinderen is tussen de 12 en 18 jaar
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3. Donaties:
In 2021 zijn er behoorlijk wat donaties binnen gekomen. Zo zijn er meer dan 500
verhuisdozen speelgoed gedoneerd, 29 fietsen, €4.500,- aan schoolspullen en een grote
hoeveelheid verzorgingsproducten. Naar schatting gaat het om een bedrag van €2.000,-.
Met financiële steun hebben wij zelf nog voor € 4191,58 aan materiaal in kunnen kopen.
3.1 Geschonken middelen aan onze doelgroep:
Ouders konden (samen met hun kinderen) middelen op diverse momenten ophalen:
- Verjaardag van de kinderen (3 stukken speelgoed per verjaardag)
- 1 keer per kwartaal (1 stuk speelgoed per kwartaal)
- 2 keer tijdens feestdagen (3 stukken speelgoed per feestdag)
- In de zomervakantie voor scholieren van de middelbare school. Ouders konden via
een pas schoolspullen aanschaffen voor hun kinderen. Naast nieuwe schrijfmateriaal
konden er ook nieuwe sportspullen aangeschaft worden.
- Er zijn 26 fietsen gedoneerd aan kinderen die nu geen fietsen hebben. Ook hebben
wij voor een aantal ouders reparatiekosten betaald van de fietsen van de kinderen.
Hiervan zijn er 14 fietsen voor middelbare scholieren en 12 fietsen voor kinderen die
naar de basisschool gaan.
- 80 uitjes voor tieners. Dit waren bonnen voor diverse snackbars,bioscoopbonnen en
gratis toegang voor het zwembad.
- voor €2000,- aan verzorgingsproducten zoals shampoo, wasmiddel, make-up, deo,
etc.
Voor alle vrouwen die menstrueren:
- Meer dan 400 menstruatieproducten zoals maandverband en tampons.
Voor grootouders:
- kunnen op de groei van hun kleinkinderen speelgoed lenen. Hierdoor kunnen
grootouders hun kleinkinderen vaker uitnodigen en met leuk speelgoed een leuk
bezoek bezorgen.Grootouders hebben samen 64 stukken speelgoed opgehaald.
Voor alle minima:
- Wij hebben COVID-19 testen en mond- en neusmaskers ontvangen. Deze hebben
we verspreid onder minima. Zowel gezinnen als individuelen
3.2 Geschonken middelen aan externe partners:
Omdat de Speelgoedbank Gorinchem te veel donaties ontving konden wij ook partners in en
buiten de stad helpen. Hierin hebben wij aangegeven dat het belangrijk is dat de doelgroep
kinderen in minima positie minstens ook gebruik van moet kunnen maken.
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3.2.1. Slachtoffers waterramp Limburg
Wij hebben elf dozen met speelgoed gestuurd naar Limburg. Het speelgoed is verdeeld
onder kinderen die door het onderlopen van de woningen geen speelgoed meer hadden.
3.2.2. Kinderafdeling Beatrix ziekenhuis
Wij hebben twee keer de kinderafdeling van Beatrix zieken op bezoek gehad. Die hebben
vooral speelgoed uitgezocht wat makkelijk schoongemaakt kan worden.
3.2.3 Blijf-van-mijn-lijf huis
Wij hebben drie blijf-van-mijn-lijf huizen geholpen met negentien verhuisdozen speelgoed.
Deze huizen zitten verdeeld over de regio. Kinderen moeten vaak hun speelgoed
achterlaten als ze naar een save locatie moeten..
3.2.4 Speelgoedbank Drechtsteden
De lading van een volle vrachtauto gevuld met speelgoed is naar De speelgoedbank
Dordrecht gestuurd.. Dit omdat het speelgoed dreigde op te raken bij hen. Hierdoor hebben
ze tijdens de feestdagen meer dan 150 kinderen kunnen helpen.
3.2.5 Dierenasiel Gorinchem
Knuffels die niet meer weggegeven konden worden zijn gedoneerd aan het dierenasiel.
Hierdoor kregen ook honden en katten een speeltje. Wij hebben in totaal 7 vuilniszakken
speelgoed gedoneerd aan het dierenasiel.
3.2.6 Limonadebrigade
Ter ondersteuning van de activiteiten van de Limonadebrigade hebben wij diverse malen
zowel nieuw als incompleet speelgoed gedoneerd. Dit hebben ze gebruikt voor hun
leerpakketten maar ook voor de activiteiten.
3.2.7 Buurthuis Rozenobel
Wij hebben de Rozenobel een donatie speelgoed gegeven om hun speelhoek te
ondersteunen.
3.2.8 Samen één
Wij hebben Samen één een aantal donaties gedaan. Naast buitenspeelgoed zoals rol
schaatsen en skeelers ook kleinschalig speelgoed.
3.2.9 Verzorgingshuis Steyndeld
Wij hebben de bewoners van verzorgingshuis Steyndeld diverse malen volwassen puzzels
met groot aantal stukjes en spelletjes geschonken.
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3.2.10 COA: Kinderkamer asielzoekers kinderen en Alleenstaande Minderjarige
Asielzoekers
Wij hebben 10 verhuisdozen met speelgoed geschonken aan het COA om hun speelruimte
in het AZC in te richten voor minderjarige vluchtelingen. Ook voor een groep AMA’s hebben
wij speelgoed en andere zaken gedoneerd.
3.2.11 Voedselbank Gorinchem:
Wij hebben drie dozen COVID-testen en mond- en neusmaskers gedoneerd aan de
voedselbanken. Deze hebben ze verspreid onder hun vrijwilligers.
3.3 Geschonken middelen aan internationale partners:
Naast lokaal heeft de Speelgoedbank ook aan twee internationale partners geschonken. Het
gaat om een project in Suriname en een project in Ghana.
3.3.1 Sommalife Ghana:
Wij hebben een project van Sommalife ondersteunt in Ghana. Het speelgoed kwam bij
kinderen van alleenstaande moeders met een eigen bedrijf. Met het speelgoed kunnen de
kinderen zichzelf vermaken terwijl de moeder geld verdient.
3.3.2 Kinderbibliotheek in Paramaribo:
Samen met basisschool Samen en onderwijspraktijk Bloei uit Paramaribo hebben we een
kinderbibliotheek kunnen opzetten. Kinderen kunnen gratis boeken lezen en krijgen
ondersteuning van Basisschool Samen en Onderwijspraktijk Bloei met leren lezen. In totaal
is er zes kuub boeken gedoneerd.
4. Vrijwilligers
4.1 Vrijwilligers:
Speelgoedbank Gorinchem heeft in totaal 7 vrijwilligers gehad in 2021. Hiervan heeft 1
vrijwilliger afscheid genomen in verband met het vinden van een betaalde baan.
4.2 Steyndeld
Naast de vrijwilligers kreeg de Speelgoedbank hulp van 8 bewoners van Steundeld. Dit zijn
bewoners met niet aangeboren hersenletsel. Zij maakten elke maandag de verschillende
donaties schoon.
4.3. Vita College:
Naast de vrijwilligers kreeg de Speelgoedbank ook steun van het Vita College. Van een
groep van zes scholieren kregen wij elke vrijdagochtend hulp bij het schoonmaken van
gedoneerd speelgoed.
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4.4 Maatschappelijke stage
Wij hebben een viertal maatschappelijke stagelopers gehad in 2021. Zo hebben wij van de
Windroos, Uilenhof en Da Vinci College hulp gekregen van jongeren die hun stage uren
wilden inzetten bij ons.
Partners:
5.1 Rotary & Serviceclub:
Wij hebben van twee Gorinchemse rotary’s hulp gekregen. Ze hebben ons geholpen met
inzamelen van speelgoed, uitjes en fietsen. Vooral van Rotery Gorinchem-Merwede hebben
wij veel steun gehad met onder andere het organiseren van een zomer BBQ voor onze
vrijwilligers en deelnemers. Ook de inzamelactie rond Sinterklaas bij de diverse winkelcentra
werd als positief ervaren. Ook de serviceclub van Gorinchem heeft ons ondersteunt met
pepernoten en chocoladeletters tijdens Sinterklaas en bioscoopbonnen.
5.2 Volvo Nederland:
Volvo Nederland heeft voor ons intern twee grote vrachtauto’s vol nieuw en gebruikt
speelgoed verzameld. Hiervan hebben wij één vrachtauto kunnen sturen richting de
Speelgoedbank Drechtsteden.

5.3 MKB:
Wij hebben steun gekregen van Coop, Albert Heijn, Brixshop, Curvers, Vd Brugge
Makelaardij, Bakker Bart, Verhage, Kippies, Cafetaria Maaike, Multivlaai, Kruidvat, Top 1
Toys, Freubelrijk, en nog vele andere winkels in Gorinchem. Ze hebben op diverse winkels
spullen of geld ingezameld voor onze organisatie.
5.4 Mediapartners:
Bijna elke maand wist de Speelgoedbank wel in de media te komen. In 2021 heeft de
Speelgoedbank geïnvesteerd in haar relatie met o.a. de AD afdeling Rivierenland, De Stad
Gorinchem, Ik hou van Gorinchem, Rond de Linge, Het Kontakt Hardinxveld en
Molenlanden, Radio de Klok en Rijnmond.
5. Organisatie:
Onze organisatie bestaat in 2021 uit twee bestuursleden, namelijk:
- Coby Dekker, voorzitter
- Maarten Venhovens, penningmeester en secretaris
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6.1 Locatie:
In 2021 heeft Speelgoedbank Gorinchem met mooie afspraken gebruik kunnen maken van
een pand op een A locatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat we veel bekendheid hebben
gekregen van pasanten in de binnenstad. Hierdoor konden wij als organisatie snel groeien in
gebruikersaantallen en donateurs. Wel moest er veel gebeuren aan de locatie. Dit omdat de
locatie al een lange tijd leeg heeft gestaan. Wel zit er een risico aan vast dat op het moment
dat de eigenaar een nieuwe huurder heeft gevonden, we een andere locatie moeten zoeken.
6.2 Verduurzamen:
Naast onze afvalstromen minimaliseren hebben wij ook kunnen verduurzamen in ons
stroomgebruik. Zo hebben wij de helft van het pand in 2021 kunnen voorzien van LED
verlichting. Er hingen oude, stroomverslindende TL balken. Ook hebben wij meubels
tweedehand kunnen kopen of gratis ontvangen.
6.3 Aankleding en meubels
Via een donatie van het onlangs gestopte Stichting Sint Nicolaasteam hebben wij hun
inboedel gekregen.. Hierbij zaten een tafel, kasten en decoratie. Ook hebben wij
wandkleden en vloerbedekking over kunnen nemen. Hierdoor hebben wij brandwerende
vloer en wandbekleding vanaf de start gehad. Dit was ook nodig omdat de binnenwanden
afbrokkelen. Met financiële donaties hebben wij de overige stellingkasten in de
speelgoedbank en andere meubels kunnen aanschaffen.
6.3 Activiteiten:
Als dank aan de stad Gorinchem en haar inwoners voor het warme ontvangst van onze
speelgoedbank midden in de binnenstad hebben wij diverse activiteiten ontwikkeld om een
aanzuigende functie te creëren. Zo heeft de Speelgoedbank in de zomer van 2021 twee
maanden lang een playmobil tentoonstelling gefaciliteerd. Hier kwamen 1600 extra mensen
binnen die de verschillende voorstellingen hebben bekeken. Wij hebben met hulp van het
binnenstadsmanagement een geluidsysteem kunnen neerzetten op de Gasthuisstraat.
Hierdoor konden bezoekers tijdens onze openingstijden muziek luisteren tijdens het
winkelen. Ook hebben wij met behulp van Kamal Basu een periode in de zomer
suikerspinnen en popcorn gratis kunnen uitdelen aan bezoekers van de binnenstad. Tussen
Sinterklaas en Kerst hebben wij de Grinch kunnen inhuren. Die heeft bezoekers van de
binnenstad op een leuke manier hun kerstgevoel getest.

Vastgesteld op een bestuursvergadering van 15 mei 2022
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Coby Dekker (Voorzitter)
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Maarten Venhovens (Penningmeester)

