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Over de speelgoedbank 
Stichting Speelgoedbank Vught is op 18 augustus 2020 opgericht en 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. 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.  
 
Stand van zaken 
Door corona hebben wij de afgelopen maanden lange tijd onze deuren moeten sluiten. In die periode 
hebben we op verzoek van intermediairs (o.a. Stichting Leergeld Vught) speelgoed rondgebracht bij 
kinderen die dat echt nodig hadden. Kinderen hebben lange tijd thuis-onderwijs gehad en de 
behoefte aan speelgoed thuis was/is hierdoor uiteraard ook groter.  

 
Op dit moment hebben wij ruim 40 kinderen (0-12 jaar) in ons bestand en dat bestand groeit wekelijks. 
De stichting verwacht dat eind 2022 zo’n 200 kinderen aangemeld zijn bij de speelgoedbank. 
 
Begroting en realisatie opstarten september – december 2020 (Euro) 
 

 Inkomsten 
begroot 

Uitgaven 
begroot 

Inkomsten 
gerealiseerd 

Uitgaven 
gerealiseerd 

Oprichten stichting (eenmalig)  500  406,23 
Inschrijving kvk (eenmalig)  50  50 
Huisvesting (incl. gwe)   2.000  2.000 
Inrichting locatie (eenmalig)  1.500  1465,54 
Kantoorkosten opstartfase  750  487,90 
Opening (eenmalig)  150  0 
Bankkosten   50  4,52 
Verzekeringen  200  0 
Website   120  139,05 
Drukwerk en reclame   500  511,13 
Afvalkosten (2x p.m. milieustraat)  80  25 
Reiskosten (o.a. ophalen speelgoed)  100  0 
Aanschaf nieuw speelgoed   1.000  0 
Facilitair***  250  211,23 
Extra opslagruimte  PM  0 
Onvoorzien   500  0 
Gift DMG (huisvesting)    2.000  
Subsidie gemeente  

7.750 
 250  

Subsidie Jeugdfonds   2.000  
Giften particulieren  975  
TOTAAL 7.750 7.750 5.225 5.300,60 

 


