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Inleiding 
 
Stichting Speelgoedbank Apeldoorn is opgericht in augustus 2012 met als 
doelstelling het inzamelen van speelgoed en kinderboeken en het gratis 
beschikbaar stellen daarvan aan gezinnen met jonge kinderen in de gemeente 
Apeldoorn die vanwege hun financiële situatie in een achterstandssituatie 
verkeren.  
 
Op dit moment zijn wij met drie bestuursleden en drie vrijwilligers actief. Het 
aantal personen wat een vrijwillige bijdrage kan leveren is aanzienlijk en daar zal 
op korte termijn gebruik van worden gemaakt. 
 
Door samenwerking te realiseren met particulieren, bedrijven, stichtingen en 
andere instellingen proberen wij bij te dragen aan de armoedebestrijding in de 
gemeente Apeldoorn.    
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Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 
De Stichting is op 15 augustus 2012 opgericht door medewerking van de heer  
Theo Ritsema van Nysingh advocaten/notarissen te Velp. 
 
Contactgegevens Bestuur  
Angela Burgering  Voorzitter 
Petra Tromp   Secretaris 
Monique van Lohuizen Penningmeester 
 
p/a Archimedesstraat 12 
7316 KK  Apeldoorn 
 
Locatie winkel Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 
Eksterweg te Apeldoorn  
 
Telefoon 
Angela Burgering   06 – 30 01 3735 
Petra Tromp   06 – 29 47 6003 
Monique van Lohuizen 06 – 13 34 6601 
  
E-mail 
speelgoedbankapeldoorn@gmail.com
 
Website 
www.speelgoedbankapeldoorn.nl
 
Twitter 
@Schatkist055 
 
Facebook 
www.facebook.com/speelgoedbankapeldoorn  
 
Rekeningnummer  
1408.51.437 (Rabobank) t.n.v. Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 
 
KvK nummer 
Ingeschreven bij KvK Oost Nederland te Enschede onder nummer 8518.94.318 
 
Werkgebied 
Gemeente Apeldoorn

mailto:speelgoedbankapeldoorn@gmail.com
http://www.speelgoedbankapeldoorn.nl/
http://www.facebook.com/speelgoedbankapeldoorn
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Missie 
 
Stichting Speelgoedbank Apeldoorn heeft als doel het inzamelen van speelgoed en 
het gratis beschikbaar stellen daarvan aan gezinnen met kinderen in de gemeente 
Apeldoorn die vanwege hun financiële situatie in een achterstandssituatie 
verkeren. Nadruk ligt op recycling! Wij zorgen ervoor dat speelgoed een tweede 
leven krijgt! 
 
 
Visie 
 
Veel kinderen beschikken over grote hoeveelheden speelgoed en dit staat in groot 
contrast met de kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie. Wij zijn van 
mening dat elk kind recht heeft op speelgoed en kinderboeken en wij willen dit 
realiseren door hergebruik van goed speelgoed. Hierbij willen we particulieren, 
bedrijven en fondsen betrekken en motiveren om zowel materiële, immateriële als 
financiële steun hieraan te geven.  
 
 
Doelstelling 
 
De Stichting Speelgoedbank Apeldoorn stelt zich ten doel het inzamelen van 
speelgoed en kinderboeken en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan diegene 
in de gemeente Apeldoorn die vanwege hun financiële situatie in een 
achterstandssituatie verkeren. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van 
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Op deze manier doen we aan recycling en zorgen ervoor dat speelgoed en 
kinderboeken een tweede leven krijgen! 
 
 
Doelgroep 
 
Speelgoedbank Apeldoorn wil gratis speelgoed verstrekken aan mensen die rond 
moeten komen met een klein budget en geen speelgoed kunnen bekostigen. Door 
recycling en de inzet van duurzaamheid lukt dat! 
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Werkwijze 
 
Via sponsoring, subsidies en schenkingen wil de stichting de benodigde middelen 
verkrijgen om de doelstelling te bereiken. Daarnaast wil de stichting zoveel 
mogelijk gebruik maken van particulieren en lokale bedrijven die door materiële of 
immateriële giften een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de 
Speelgoedbank Apeldoorn. Dat dit haalbaar is blijkt door het feit dat Nysingh 
notarissen/advocaten pro deo de oprichting van de Stichting hebben verzorgd, een 
vormgeversburo in Apeldoorn ons logo gaat maken, een drukkerij flyers heeft 
gemaakt en een particulier onze website gaat ontwerpen. Speelgoedbank 
Apeldoorn wil naamsbekendheid verkrijgen via onder meer het creëren van een 
eenduidige huisstijl, het versturen van mailings, persberichten en foldermateriaal. 
 
De intentie is dat gezinnen verwezen worden naar de Speelgoedbank door 
verwijzende instanties waar in de komende maanden contact mee wordt gelegd. 
Officiële hulpinstanties zoals maatschappelijke organisaties, kerkgenootschappen, 
humanitaire organisaties en zorginstellingen kunnen dan bepalen wie tot deze 
doelgroep behoort en hen doorverwijzen. Contact met de Voedselbank, waar een 
groot deel van de doelgroep gebruik van maakt, is reeds gelegd. 
 
De kinderen kunnen gratis vier keer per jaar een aantal stuks speelgoed per kind 
uitkiezen. 
 
 
Resultatenmeting’ 
 
Het bestuur van de Stichting Speelgoedbank Apeldoorn maakt een lijst van het 
aantal bezoekers en registreert hoeveel kinderen gebruik maken van de 
Speelgoedbank en hoe vaak er aan hen speelgoed is verstrekt. Deze gegevens 
worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden jaarlijks 
verwerkt in een jaarverslag. 
 
Na de start van de Speelgoedbank in november 2012 zijn er tot en met het 1e 
kwartaal 2013 109 [unieke] kinderen geweest om speelgoed uit te zoeken. Deze 
groep komt ieder kwartaal terug. De verwachting is dat wij eind 2013 ongeveer 300 
[unieke] kinderen ieder kwartaal van speelgoed zullen voorzien. 
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Benodigdheden Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 
 
 
Stichting 
- Oprichting door notaris gesponsord 
- Inschrijving KvK 
 
Naamsbekendheid 
- Logo gesponsord 
- Website (maken en domein) gesponsord 
-  Drukwerk gesponsord (gedeeltelijk) 
- Advertentiekosten 
 
Inrichting pand 
- Stellingen (winkel) 
- Presentatietafels (winkel) 
- Boekenkasten (winkel) 
- Aankleding/decoratie (winkel en ontmoetingsruimte) 
- Kasten (opslag) 
- Verf 
- Luxaflex/raambekleding 
- Tafel en stoelen (ontmoetingsruimte) gesponsord 
- Bureau’s en stoelen (kantoor) gesponsord 
- Koelkast 
- Computer gesponsord 
- Printer/scanner 
- Brandblusser 
- EHBO koffer 
- Blusdekens 
- Wasmachine 
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Dagelijks gebruik 
- Dweil+dweilemmer 
- Stofzuiger 
- Bezem 
- Vuilnisemmer 
- Pedaalemmer toilet  
- Waterkoker 
- Koffiezetapparaat 
- Keukendoeken en theedoeken 
- Vaatdoeken 
- Toilet en keukenpapier 
- Wc benodigdheden  
- Kantoorbenodigdheden 
- Verhuisdozen 
- Vuilniszakken  
- Emmers 
- Schoonmaakartikelen (tbv pand en speelgoed) 
- Koffie & Thee kannen 
- Bekers 
 
Representatie 
- Koffie & thee 
- Koekjes & snoepjes 
- Limonade 
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Financiën  
 
 
Begroting 2012-2013 
 
 
Uitgaven 
 
Huur 2013 [€ 204,55 per maand] € 2.454,-- 
Reservering huur 2014 [€ 204,55 per maand] € 2.454,-- 
Energiekosten € 600,-- 
Telefoonkostenvergoeding € 180,-- 
Drukwerk € 118,-- 
Facilitaire kosten (schoonmaak en onderhoud) € 300,-- 
Representatie kosten € 300,-- 
Bestuurlijke kosten (KvK) € 25,-- 
Verzekeringen € 300,-- 
Bankkosten € 108,-- 
Aankoop inventaris € 875,-- 
Aankoop klein inventaris € 150,-- 
Opknappen locatie € 1.350,-- 
 
Totaal begroot  € 9.142,-- 
 
 
Inkomsten 
 
Particuliere sponsor € 500,-- 
Coöperatiefonds Rabobank € 2.775,-- 
Univé, Stichting voor Elkaar € 1.000,-- 
Johanna Donk Stichting € 1.000,-- 
Dekamarkt, Doe een wens aktie € 1.000,-- 
Draisma [sponsoring] € 500,-- 
Belangenvereniging Zuid € 3.300,-- 
 
Totaal € 10.075,-- 
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