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De organisatie
Algemeen
Stichting Speelgoedbank Amsterdam is opgericht op 22 februari 2013. Speegoedbank Amsterdam streeft ernaar
om elk kind dat in de gemeente Amsterdam op of onder de armoedegrens leeft de mogelijkheid te bieden om
met eigen speelgoed te spelen. Speelgoedbank Amsterdam wil een belangrijke partij zijn binnen de gemeente
Amsterdam in de ondersteuning van het armoedebeleid. Duurzaamheid, vrijwillige inzet en samenwerken zijn
daarin onze kernwaarden.
Doel
De Stichting heeft als doel om nieuw en gebruikt speelgoed en kinderboeken in te zamelen voor kinderen van 0
tot en met 10 jaar die vanwege hun financiële achtergrond in een achterstandssituatie verkeren. Voor kinderen
die opgroeien in armoede is het niet vanzelfsprekend dat zij naar een speelgoedwinkel kunnen om iets leuks uit
te zoeken. Opgroeien in armoede heeft duidelijke gevolgen, niet alleen materieel maar ook emotioneel en
sociaal. In Amsterdam zijn er kinderen die hier dagelijks mee te maken hebben. Zij kunnen in de
speelgoedwinkels ((zonder kassa) van Speelgoedbank Amsterdam, speelgoed komen uitzoeken. In ons
assortiment hebben buitenspeelgoed, educatief speelgoed en boeken speciale aandacht.
Werkwijze
Onze cliënten mogen op vertoon van hun voedselbankpas of een doorverwijsformulier van een van onze
doorverwijzers zich inschrijven bij Speelgoedbank Amsterdam. De inschrijving is een jaar geldig en cliënten
mogen samen met hun kind / kinderen één keer per kwartaal langskomen in de winkel. De kinderen mogen
dan twee stuks speelgoed uitkiezen en een boek. Tevens mogen zijn voor hun verjaardag een cadeau uitkiezen
uit de “verjaardagskamer”. Na een jaar kan de inschrijving worden verlengd door een nog geldige voedselbank
te overleggen dan wel een nieuwe verwijsbrief.
Huisvesting
De hoofdlocatie van Speelgoedbank Amsterdam is gehuisvest in het buurtloket van de Kolenkit buurt op de Bos
en Lommerweg 359 in Amsterdam. De huisvesting is voor 2018 kosteloos ter beschikking gesteld door het
stadsdeel West. Daarnaast heeft Speelgoedbank nog twee pop-up locaties in Amsterdam Noord. De pop-up
locaties bevinden zich in de Van der Pekbuurt (Buurthuis Van der Pek, Heimansweg 33 in Amsterdam en
Waterlandpleinbuurt (Speeltuin de Sterspelers, Markengouw 245 in Amsterdam).
Middelen
Speelgoedbank Amsterdam zamelt hoofdzakelijk tweedehands speelgoed in van Amsterdamse particulieren. Op
deze manier draagt zij bij aan het hergebruik van speelgoed en het voorkomen van verspilling. In 2018,
bestaan de inkomsten volledig uit donaties. Deze donaties worden gebruikt voor inrichting van de winkel,
aanvullen van tekorten in de “verjaardagskamer”, evenementen, operationele kosten en he topbouwen van een
reserve.
Beloningsbeleid
Speelgoedbank Amsterdam werkt uitsluitend met vrijwilligers die vanuit de Stichting geen enkele financiële
beloning ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur. Eventueel gemaakte kosten ten behoeve van
Speelgoedbank Amsterdam kunnen door de vrijwilligers en het bestuur in overleg gedeclareerd worden.
Bestuur
Raya Gorter
Sabra Hermans
Maaike Vermeulen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Verslag activiteiten
Bezoekers
2018 was wederom een succesvol jaar voor Speelgoedbank Amsterdam. Dit jaar is de Speelgoedbank 20 keer
open geweest: Bos en Lommer 12 ochtenden, VanderPek 4 ochtenden en Sterspelers 4 ochtenden. De winkel
en pop-up locaties zijn in totaal 1.055 keer bezocht, waarvan 884 keer een herhalingsbezoek was. In 2018
hebben 171 nieuwe kinderen (89 gezinnen) zich ingeschreven. Dit jaar werden nieuwe gezinnen doorverwezen
via Voedselbank Amsterdam, Stichting SPIN, diverse scholen en Ouder- en Kind teams in Amsterdam.
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Aantal bezoeken per locatie
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Donaties
In 2018 hebben wij donaties ontvangen van meerdere bedrijven. Speelgoedbank Amsterdam heeft collecte
gelopen voor het Oranjefonds en mocht 50% van de collecte opbrengst houden. Daarnaast heeft Albert Heijn
Bos en Lommerplein tijdelijk statiegeld bonnetjes ingezameld voor de Speelgoedbank en de opbrengst
gedoneerd. Vistra Netherlands heeft een deel van de rugzakken met inhoud voor de Back to School actie
gedoneerd. ServiceNow heeft een kleinschaliger kerstfeest georganiseerd en een deel van de besparing aan
Speelgoedbank Amsterdam gedoneerd. Daarnaast hebben we heel veel nieuw speelgoed ontvangen voor de
verjaardagskamer van Sheldon Invest.
René Froger heeft in samenwerking met NH Radio een oproep gedaan voor speelgoed donaties aan de
Speelgoedbank. In november heeft René Froger de opbrengst van de actie bij de speelgoedbank langs
gebracht. Dit jaar hebben wij ook weer sponsoring ontvangen van Aan Zee (website), de gemeente Amsterdam
(locatie Bos en Lommer), Stichting SPIN (locatie Sterspelers) en nog een aantal partijen die niet met naam
genoemd willen worden.
Er zijn 3 inzamelmiddagen geweest waarbij particulieren overtollig speelgoed kunnen doneren. Deze middagen
zijn zeer succesvol, waarbij Speelgoedbank Amsterdam duidelijk voorziet in een behoefte van gezinnen om
overschotten in speelgoed te kunnen doneren aan een goed doel.

Vrijwilligers
Speelgoedbank Amsterdam kan bestaan dankzij een trouwe kern van ongeveer 14 vrijwilligers. Daarom heen zit
een schil van vrijwilligers die zich een paar keer per jaar inzetten voor de speelgoedbank.

Evenementen
Ook dit jaar heeft Speelgoedbank Amsterdam weer een “Back to School” actie gehouden. In augustus en
september konden alle schoolgaande kinderen die bij Speelgoedbank Amsterdam ingeschreven staan een
rugtas, broodtrommel/ drinkbeker (met dank aan Mapel) en andere schoolbenodigdheden ophalen voor een
goed begin van het nieuwe schooljaar. De actie is gefinancierd met een deel van de donaties.
Daarnaast bestond Speelgoedbank Amsterdam dit jaar 5 jaar. Dit werd gevierd met een tekenactie voor de
kinderen en een borrel voor de vrijwilligers.

Publiciteit
Publiciteit voor de speelgoedbank werd voornamelijk gegenereerd via de actie van NH Radio waarin René
Froger een oproep heeft gedaan voor speelgoed donaties en vrijwilligers. Ook zijn er diverse publicaties over
Speelgoedbank Amsterdam geweest in de Amsterdamse huis aan huis kranten. Facebook was dit jaar weer een
belangrijk medium voor aankondigingen. Speelgoedbank Amsterdam heeft nu 1.242 volgers op Facebook.
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Balans en resultatenrekening
Balans per 31 december 2018
(Bedragen in EUR)

2018
Vlottende activa
Liquide middelen

2017

8.721

8.198
8.721

Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar 2017
Resultaat boekjaar 2018

8.198
524

8.918

9.376
-1.178
8.721

8.198

Resultatenrekening 2018
(Bedragen in EUR)
2018
Inkomsten
Donaties
Uitgaven
Inrichting
Locatie
Materiaal
Marketing
Bank / verzekeringen
Evenementen
Parkeer / reiskosten
Overig
Totale kosten

2017
2.637

-39
-217
-120
-262
-498
-976

3.938

-2.525
-30
-163
-129
-131
-687
-463
-989
-2.113

-5.116

524

-1.178

Page 6 of 6

