
Jaarverslag activiteiten 2014



• Officieel opgericht op 15 augustus 2012

• Bestuur bestaande uit Petra Tromp en Angela Burgering. 
Vacature voor nieuw bestuurslid.

• Werkgebied gemeente Apeldoorn

• Eerste opening 21 november 2012

Wie of wat is de Schatkist?



Wat is ons doel?

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 g
oed speelgoed. 

Hierbij willen we particulieren, bedrijven en fondsen 
betrekken en motiveren om zowel materiële, immateriële als 
financiële steun hieraan te geven. 

Wat is ons doel?Wat is ons doel?



• Inzamelen speelgoed, circa 3 x per jaar
• Opening winkel, 3 x per maand [afwisselend op 

woensdagmiddag en zaterdagochtend]
• Kinderen mogen 1 x per kwartaal 2 stuks speelgoed en 

een boek uitzoeken. Ouders dienen hiervoor te 
beschikken over een voedselbankpas of Regelrecht 
strippenkaart.

• Draait geheel dankzij de inzet van vrijwilligers
• Volledig afhankelijk van donaties en fondsen voor alle 

kosten zoals huur locatie, verzekeringen, PR uitingen en 
allerlei overige kosten.

Hoe gaan wij te werk?



Bijzondere dingen in 2014

De samenwerking tussen Shine, Feestneus, Leergeld en de 
Speelgoedbank heeft verder vorm gekregen met het 
collectief iDR1.

Gezamenlijk hebben we een website en folder gemaakt en
de “dag van iDR1” georganiseerd in Gigant voor meer dan
450 kinderen!



Bijzondere dingen in 2014

Centraal Beheer heeft ter gelegenheid van het 5-jarig 
bestaan van de vrijwilligersverzekering een actie
georganiseerd “Centraal Beheer Doet”. 

Medewerkers van Centraal Beheer spannen zich in voor 3 
goede doelen in Apeldoorn, nl. iets ondernemen met 
ouderen [De Goede Zorg], coachen van jongeren [Hfftig] en
speelgoed inzamelen voor de Speelgoedbank!





• Een fysieke winkel  en opslag in de Finse school.

• 289 unieke kinderen [158 gezinnen]. In totaal 519 
bezoekjes aan de speelgoedbank.

• Ruim 1.000 stuks speelgoed en ruim 500 boeken zijn door 
kinderen uitgezocht.

• 28 reguliere openingen en 2 extra openingen in verband 
met Sinterklaas [600 stuks speelgoed voor 150 kinderen].

• 7 inzamelingen

Wat hebben we bereikt in 2014?



Facts en figures …
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Facts en figures …



De winkel …



De winkel …



Hier zoeken we nog een boek uit …



De wachtruimte in de gang …



De overvolle opslag …



De overvolle opslag …



De overvolle opslag …




