Stichting Speelgoedbank Vught
Jaarverslag en financiële verantwoording 2021
Vught, juni 2022
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
Ook dit jaar hebben wij door corona helaas lange tijd onze deuren moeten sluiten. We hebben in die
periode wederom speelgoed rondgebracht bij kinderen die dat echt nodig hadden. Gelukkig waren er
ook nog andere momenten waarop we veel kinderen blij konden maken.
Op woensdag 30 juni organiseerden we een speciale middag voor buitenspeelgoed. We hebben die
middag kinderen uit zo’n 35 gezinnen blij kunnen maken met voetballen, emmertjes & schepjes,
skeelers, waterpistolen, stoepkrijt, enzovoort.
Naast de verhuizing (vanaf 15 november jl. is de ‘winkel’ van de speelgoedbank gevestigd op een
nieuwe locatie) zijn we in november en december druk geweest met Sinterklaas-activiteiten. We
hadden erg veel leuke kleine cadeautjes, dus mochten kinderen op woensdag 24 november hun
(echte of zelf geknutselde) schoen komen zetten. De zaterdagochtend daarna konden de kinderen
hun schoen weer ophalen. Het was een groot succes, 40 kinderen zijn blij gemaakt met een
schoencadeautje en zakje pepernoten. Daarnaast heeft de speelgoedbank voor 72 ingeschreven
kinderen Sinterklaas cadeaupakketten gemaakt met voor elk kind drie cadeaus.
Een jaar geleden hadden we nog geen 50 kinderen (0-12 jaar) in ons bestand en nu zijn dat er bijna 100.
De stichting verwachtte dat eind 2022 zo’n 200 kinderen aangemeld zouden zijn bij de speelgoedbank.
Aangezien we afgelopen jaar meer last van corona hebben gehad dan gehoopt hebben we dat aantal
teruggeschroefd naar 150 ingeschreven kinderen eind 2022.
De speelgoedbank bestaat eind 2021 uit 6 enthousiaste en actieve vrijwilligers (inclusief 3
bestuursleden).
Samenwerking
Wij bereiken onze doelgroep steeds beter door samenwerking met o.a. Leergeld Vught, Vincentius,
Wij Omarmen en het Armoedefonds. Tevens is in Vught op gemeentelijk niveau het Kernteam
Bestaanszekerheid actief. Hierin werken diverse organisaties samen die zich richten op het bestrijden
van armoede c.q. het verhogen van de bestaanszekerheid: coördinator kinderarmoede, gemeente
Vught, Vincentiusvereniging, Welzijn Vught, Leergeld Vught, etc. Ook de speelgoedbank neemt
hieraan deel.

Begroting en realisatie 2021 (Euro)
Zonder financiële hulp van particulieren, bedrijven en stichtingen is het werk van Stichting
Speelgoedbank Vught onmogelijk. Wij bedanken alle donateurs hartelijk voor hun bijdrage het
afgelopen jaar. Onderstaand de begroting & realisatie 2021. De jaarrekening is apart in te zien.
Begroting & realisatie 2021

Inkomsten Uitgaven

Huisvesting jan-nov Glorieuxlaan (incl. gwe)*

Inkomsten Uitgaven
gerealiseerd gerealiseerd

9.000

Huisvesting dec. Kempenlandstraat (incl. gwe)

605,25

Bankkosten

120

120,19

Kantoorkosten

250

150,57

Telefoonkosten

144

144,00

Website p.j. (domeinnaam, hosting & ssl-certificaat)

170

205,39

Drukwerk en reclame

250

139,75

Afvalkosten (2x per maand milieustraat à 10 euro)

240

0,00

50

0,00

Aanschaf nieuw speelgoed

500

0,00

Facilitair

250

39,19

Activiteit vrijwilligers

150

0,00

Extra opslagruimte (vanaf oktober)

PM

0,00

Onvoorzien

500

621,00

Reiskosten (o.a. ophalen speelgoed)

Gift DMG (huisvesting jan t/m sept )
Subsidie gemeente

6.750

Subsidie fondsen/stichtingen

4.874

250
5.250

Giften/donaties

1.125

Opbrengst verkopen
TOTAAL

111,96
11.624

*Huisvesting:
Voor huisvesting heeft de speelgoedbank 750 euro per maand begroot
jan-nov Glorieuxlaan: deze locatie was een gift in natura van DMG

11.624

6.736,96

2.025,34

