Nieuws 2014
4 december 2014
Uiteindelijk hebben wij minimaal 78 kinderen een fijne sinterklaas bezorgd met ons Sinterklaas
pakket, bestaande uit een spel, sinterklaascadeau (jongens of meisjes), een puzzel, een knutselpakket
(of Knex), een Magic Doodlemat, een DVD of video, een puzzel van de Plus, een leesboek, een
chocoladeletter, chocolademuntjes, strooigoed en inpakpapier.
1 december 2014
In het Eindhoven Dagblad van 1 december 2014 is een artikel gewijd aan onze sinterklaasactie en
uiteraard onze andere activiteiten.

24 november 2014
Wij zijn gestart met onze Sinterklaasactie. Vanaf gisteren is voor de doelgroep de inschrijving
begonnen. De winkel is inmiddels dusdanig ingericht zodat de routing optimaal is.
23 november 2014
Vandaag waren wij aanwezig op de speelgoed- en kledingbeurs in "De Boederij" in Helmond Noord.
Alle deelnemers die hun speelgoed hebben gedoneerd willen wij hartelijk danken voor hun bijdrage.
Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats terecht komt.
28 oktober 2014
Op de zomermarkt van Helmond Noord ontmoetten wij Hetty Aarts, presentatrice van het
programma "In het diepe" van Omroep Helmond. Op 28 oktober 2014 waren wij te gast in haar
programma. Bijgaand de betreffende uitzending met dank aan Omroep Helmond en met dank aan
Hetty.
1 oktober 2014
Met ingang van oktober 2014 is het mogelijk om op uitnodiging en na reservering, een
verjaardagspakket op te halen in de winkel. Ons verjaardagspakket bevat artikelen om een
verjaardag te kunnen vieren zoals bijvoorbeeld: ballonnen, slingers, cake, chips, snoepjes, limonade
e.d. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Neem dan tijdig (zie datum vermeld in onze brief) contact
met ons op voor reservering van het verjaardagspakket via ons emailadres:
info@stichtingspeeljemee.nl dan wel op ons telefoonnummer 06-38010430.

11 juli 2014
De grote vakantie in regio Zuid is begonnen. Voor onze winkel betekent dit dat wij tot woensdag 27
augustus zijn gesloten. Vanaf woensdag 27 augustus 2014 bent u van harte welkom. Kijk op de
volgende link voor de vakantieperiodes in regio Zuid en op welke data onze winkel gesloten is:
vakanties Regio Zuid - gesloten winkel
20 juni 2014
Bijgaand publicatie van ons jaarverslag 2013 conform vereisten van de belastingdienst. Jaarverslag
2013: zie website; onder juridisch
15 juni 2014
Voor onze klanten is vandaag de zomervakantie-actie 2014 gestart. Ingeschreven relaties mogen
vanaf heden, per gezin, tot aan de zomervakantie, een cadeau uit de winkel uitzoeken.
14 juni 2014
Zoals eerder vemeld in onze nieuwsberichten vond op 14 juni 2014 de Molex Charity Walk plaats.
Stichting Speel je mee was ook dit jaar uitgekozen als één van de goede doelen. Graag willen wij de
organisatie wederom bedanken voor hun bijdrage. Naast een fantastische dag, is de sponsorbijdrage
van dit evenement voor onze Stichting van belang voor de continuïteit en geeft het ons de
mogelijkheid om nieuwe acties te ontwikkelen en uit te voeren.
1 juni 2014
In Helmond Noord vond vandaag de zomermarkt plaats. Voor ons een speciale dag omdat wij
vandaag onze officiële eerste verjaardag vierden. Met hulp van veel vrijwilligers hebben wij zowel
onze relaties als de bezoekers van de zomermarkt (opnieuw) kennis kunnen laten maken met
Stichting Speel je mee. Dank aan Evelyn, Evelyn 4 Beauty (haren), Laura (armbandjes), Melissa
(nagels), Demi (nagels en haren), Hennie (all-round) en LJ-Entertainment (Mickey en Minnie Mouse).
De winnaars van de kleurwedstijd zijn inmiddels bekend en waar mogelijk zijn de prijzen reeds
uitgereikt.
27 april 2014
Helmond Centrum is vandaag in de ban van de "Eendjesrace". Een jaarlijks terugkerend evenement,
georganiseerd door de Ronde tafel van Croy. Dit jaar was Stichting Speel je mee één van de goede
doelen, waarvoor geld werd ingezameld. Dank aan allen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt
en dank voor de mooie donatie en een fantastisch gezellige dag. Foto's van dit mooie evenement zijn
terug te vinden op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/StichtingSpeelJeMee
22 maart 2014
NL Doet dag! Met de hulp van onze vrijwilligers hebben wij vandaag onze ruimte in het Con Brio
gebouw opnieuw ingedeeld. Ook hebben wij de opslagruimte uitgebreid. Daarnaast hebben wij ten
behoeve van inpakpapier en versierlinten een gebruikersvriendelijke oplossing bedacht om
versierlinten makkelijk te laten afrollen. Ook hebben wij de "kneusjeshoek" uitgebreid met
kledinghaakjes voor jassen, tassen en andere toebehoren.
11 maart 2014
Vandaag is bekend geworden dat de Gemeente Helmond alsnog onze subsidieaanvraag voor 2014
ten aanzien van de huisvestingskosten heeft gehonoreerd. Hiermee kunnen wij in ieder geval het
komende jaar op onze huidige locatie onze werkzaamheden uitvoeren en uiteraard nieuwe plannen
maken om onze doelgroep nog beter te kunnen bedienen.

8 maart 2014
Vandaag is de opening van Kinderdagverblijf 't Skooltje te Helmond. Stichting Speel je mee is gekozen
dit jaar als goed doel. Voor ieder afgenomen uur kinderopvang gaat een donatie naar onze Stichting.
Wij willen Estelle en Robert bedanken voor deze bijdrage en dit initiatief! Meer informatie over
kinderdag verblijf 't Skooltje kunt u terugvinden op de volgende website: Kinderdagverblijf 't Skooltje
6 maart 2014
Bijgaand publicatie van ons beleidsplan 2014 conform vereisten van de belastingdienst. Het
jaarverslag en financiële verantwoording volgen, conform statuten en conform richtlijn, uiterlijk 6
maanden na het boekjaar. Beleidsplan 2014
21 februari 2014
Vandaag heeft Molex bekend gemaakt dat Stichting Speel je mee wederom is gekozen als één van de
goede doelen voor de Molex Charity Walk 2014. De Molex charity Walk 2014 vindt plaats op 14 juni
2014. Meer informatie treft u aan op de volgende website: Molex Charity walk
6 februari 2014
Vanavond leuke kennismaking gehad met de heren van de Ronde tafel Croy. Zij organiseren op 27
april de badeendenrace in "de Helmondse knaal". Wij zijn erbij!
29 januari 2014
Vandaag mochten wij speelgoed in ontvangst nemen van Verwende Apen. Verwende apen is een
winkel in lifestyle en speelgoed voor kinderen, gevestigd in Someren. Zij hielden afgelopen maanden
in Someren een inzamelingsactie voor onze Stichting. Uiteraard willen wij alle donateurs en met
name Verwende Apen bedanken voor hun bijdrage. Meer informatie kunt u terugvinden op onze
facebookpagina www.facebook.com/StichtingSpeelJeMee en op de website van Verwende Apen:
https://www.verwende-apen.nl/

