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Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Vught  
2020 – 2022  

Vught, juni 2020 

Doelstelling 
Stichting Speelgoedbank Vught heeft als doel het inzamelen van, zowel gebruikt als nieuw, 
speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de 
ouders/verzorgers (tijdelijk) te weinig geld hebben om speelgoed te kopen.  

Ieder kind heeft het recht om te spelen ongeacht de financiële situatie van de ouders. Voor 
een groot aantal kinderen is een cadeau voor hun verjaardag of voor de feestdagen echter 
helemaal niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. 

In de gemeente Vught wonen meer dan 160 huishoudens met kinderen (tot 18 jaar) die 
moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Het gaat daarbij 
om 275 kinderen. Dat betekent dat 1 op de 20 kinderen in Vught te maken heeft met 
armoede. Het aantal gezinnen dat leeft in armoede blijft, o.a. door de Corona-crisis, stijgen.  

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de fantasie, motoriek en creativiteit van 
kinderen. Speelgoed zorgt er bovendien voor dat kinderen sneller met andere kinderen 
spelen en is dus ook belangrijk voor de sociale contacten.  

Stichting Speelgoedbank Vught wil het mogelijk maken dat al deze kinderen vier keer per 
jaar een passend stuk speelgoed cadeau krijgen. Het speelgoed moet van hoge kwaliteit zijn, 
dus zo goed als nieuw, compleet en liefst in de originele verpakking. De Stichting 
Speelgoedbank Vught is succesvol als alle kinderen uit de doelgroep vier keer per jaar blij 
gemaakt kunnen worden.    

Onder speelgoed wordt in principe alles verstaan waar kinderen mee kunnen spelen, naast 
het ‘gewone’ speelgoed, betreft het ook gezelschapspellen, buitenspeelgoed, knuffels, 
elektrisch speelgoed, computerspellen, bouwpakketten, etc..  

Naast het blij maken van de kinderen zorgt het hergebruik van speelgoed ook nog eens voor 
een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. Speelgoed wordt minder snel weggegooid 
en de maakindustrie hoeft minder te produceren.  

Middelen  
Het speelgoed wordt verkregen via particulieren en bedrijven die het bij de speelgoedbank 
inleveren.  

Naast het ingezamelde speelgoed zijn er ook andere middelen nodig om de stichting te 
exploiteren. Het betreft hoofdzakelijk financiële steun, maar ook steun in de vorm van 
bedrijfsmiddelen of bijvoorbeeld onderdak zijn zeer welkom. Het doel is om deze middelen 
via giften te ontvangen. Verwacht wordt dat giften gaan binnenkomen, zodra de stichting en 
haar doelstelling bekendheid krijgen. De stichting doet er uiteraard alles aan om zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk particulieren en bedrijven bekend te maken met de stichting.   
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De stichting maakt tevens gebruik van subsidies. De stichting bekijkt voortdurend de 
mogelijkheid om subsidies te verkrijgen en onderhoudt daartoe contact met de gemeente 
en andere subsidieverstrekkende instanties.    
 
Indien de stichting meer financiële middelen tot haar beschikking krijgt dan nodig is voor het 
exploiteren van de stichting, zal het surplus worden aangewend voor de aanschaf van nieuw 
speelgoed.  
 
Uitgifte van speelgoed 
Na binnenkomst van het speelgoed wordt gecontroleerd of het speelgoed compleet is, nog 
in goede staat is en 100% functioneert. Eventueel worden kleine reparaties verricht of 
worden van meerdere incomplete sets weer één complete set gemaakt. Daarna wordt het 
speelgoed grondig schoongemaakt en netjes verpakt. Dan is het klaar om te worden 
weggegeven. 
 
Elk aangemeld kind krijgt 4x per jaar speelgoed van de speelgoedbank, plus Sinterklaas en 
verjaardag (dus eigenlijk 6x). De kinderen en/of hun ouders komen zelf een stuk speelgoed 
uitzoeken bij de speelgoedbank. Voor een verjaardag en voor Sinterklaas streeft de stichting 
ernaar dat de kinderen nieuw speelgoed krijgen. Het is toch leuk dat zij aan vriendjes en op 
school trots kunnen laten zien dat ze voor hun verjaardag en Sinterklaas nieuw speelgoed 
hebben gekregen. Indien blijkt dat er meer dan genoeg speelgoed is om kinderen vaker te 
voorzien van speelgoed dan wil de stichting ieder kind additioneel iets komen laten 
uitzoeken. 
 
Extra’s 
x Voor alle feestdagen worden cadeaus door ons ingepakt. 
x We geven altijd een knuffel en een lees- of stripboek (om het lezen te stimuleren) erbij. 

 
Overschotten of restanten 
Mochten er onverhoopt overschotten of restanten in het speelgoed ontstaan (bijvoorbeeld 
omdat speelgoed niet populair is of omdat er zeer grote hoeveelheden van hetzelfde 
speelgoed zijn), dan zal de stichting daarvoor een alternatieve bestemming zoeken. Te 
denken valt aan opvangcentra, gemeenschapshuizen of kinderziekenhuizen.        
 
Openingstijden 
De locatie van de speelgoedbank zal een aantal dagdelen per week geopend zijn. Er wordt 
gestart met elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur en elke eerste zaterdag van de 
maand van 09.30 tot 12.00 uur. Wanneer er meer vraag komt naar speelgoed, er voldoende 
speelgoed aanwezig is en er meer vrijwilligers werkzaam zijn bij de speelgoedbank, zal de 
locatie vaker open kunnen.  

Verwijzers 
De Speelgoedbank Vught werkt met verwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen 
ouders/verzorgers van de kinderen en de Speelgoedbank Vught. De speelgoedbank wil graag 
samenwerken met alle verwijzers en een nauwe band opbouwen met alle betrokken partijen. 
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De volgende hulpverleners en instanties behoren o.a. tot de verwijzers:  
- Gemeente Vught 
- Wegwijs+  
- Schuldhulpverlening 
- Welzijn Vught 
- Stichting Leergeld  
- Jeugdfonds Sport & Cultuur 
- Vincentius Vereniging Vught 
- Woonstichting Charlotte van Beuningen 
- Vluchtelingenwerk Vught 
- Kerkgenootschappen /geestelijk verzorgers  
- Huisarts, schoolarts, wijkzorg, thuiszorg, consultatiebureau 
- Scholen 

 
Organisatie 
Stichting Speelgoedbank Vught is opgericht door Marjet Hoppenbrouwers en Sophia van 
Thiel. Zij zijn beiden maatschappelijk betrokken en willen graag bijdragen aan een 
evenwichtigere maatschappij. Bij voorkeur doen zij dat lokaal. Samen hebben zij ervaring 
met het opstarten van een onderneming, bedrijfsvoering, organisatie en communicatie. 
Daarnaast zijn zij beiden moeder en woonachtig in Vught. Zij geloven in de werking van de 
stichting zoals in dit beleidsplan staat beschreven en het doel wat daarmee bereikt gaat 
worden.     
 
Stichting Speelgoedbank Vught 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 de stichting kunnen door de vrijwilligers en het bestuur in 
overleg gedeclareerd worden. 
 
Basisbeginselen 
1. We zijn neutraal en onafhankelijk.  
2. We werken uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers.  
3. We zijn transparant in onze verantwoording.  
4. Eenmaal per jaar maken wij een financieel jaarverslag welke openbaar is voor de 

vrijwilligers en belanghebbenden.  
5. De vrijwilligers accepteren nimmer giften of geldelijke vergoeding van mensen die 

gebruik maken van de speelgoedbank. 
6. De vrijwilligers zijn verzekerd. 

Relevante gegevens  
Naam   Stichting Speelgoedbank Vught (tekenen bij notaris: 18 augustus a.s.) 
Ook bekend als           Speelgoedbank Vught 
KvK-nummer               80106714 
Bankrekening            NL38 INGGB 0006 8291 06 
Website adres            www.speelgoedbankvught.nl 
E-mail                        info@speelgoedbankvught.nl 
Adres                          Glorieuxlaan 4, 5261 SJ  VUGHT 
Telefoon  06 3970 3630 
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Bestuur  
Marjet Hoppenbrouwers (voorzitter), Sophia van Thiel (secretaris) en Inge Niessen 
(penningmeester) 
 
Financiën  
Om de Speelgoedbank Vught operationeel te houden is jaarlijks een budget noodzakelijk. 
Hieronder de begroting voor 2020 (oprichtingsjaar) en 2021 en verder.  
 
Begroting opstarten september – december 2020 (Euro) 

 Inkomsten Uitgaven 
Oprichten stichting (eenmalig)  500 
Inschrijving kvk (eenmalig)  50 
Huisvesting (incl. gwe)   2.000 
Inrichting locatie* (eenmalig)  1.500 
Kantoorkosten opstartfase**  750 
Opening (eenmalig)  150 
Bankkosten   50 
Verzekeringen  200 
Website (domeinnaam, hosting & ssl-certificaat)  120 
Drukwerk en reclame (flyers, banners, advertenties, etc.)  500 
Afvalkosten (2x per maand naar milieustraat à 10 euro)  80 
Reiskosten (o.a. ophalen speelgoed)  100 
Aanschaf nieuw speelgoed (opstartfase)  1.000 
Facilitair***  250 
Extra opslagruimte  PM 
Onvoorzien   500 
Subsidie gemeente  

7.750 
 

Subsidie fondsen  
Giften  
TOTAAL 7.750 7.750 

 
*Inrichting locatie: stellingkasten, bakken, tafels en stoelen, labels en bordjes, koelkast, 
koffiemachine, stofzuiger, etc.  
**Kantoorkosten: kantoorbenodigdheden, printer, telefoon, internetaansluiting op locatie, 
portokosten, etc. 
***Facilitair: inpakpapier, tape, dozen, schoonmaakmiddelen locatie en speelgoed, 
koffie/thee voor vrijwilligers en families, etc. 
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Begroting 2021 en verder (Euro) 
 Inkomsten Uitgaven 
Huisvesting (incl. gwe)   6.000 
Bankkosten   150 
Verzekeringen p.j.  200 
Kantoorkosten  250 
Website p.j. (domeinnaam, hosting & ssl-certificaat)  120 
Drukwerk en reclame   100 
Afvalkosten  (2x per maand naar milieustraat à 10 euro)  240 
Reiskosten (o.a. ophalen speelgoed)  300 
Aanschaf nieuw speelgoed  2.000 
Facilitair  500 
Extra opslagruimte  PM 
Onvoorzien   1000 
Subsidie gemeente  

10.860 
 

Subsidie fondsen  
Giften / donaties  
TOTAAL 10.860 10.860 

 
 
 
 


