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Inleiding

Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Speel je mee. In dit jaarverslag vindt u alles
over het derde jaar van onze Stichting, ons doel en hoe dat doel in 2015 is gerealiseerd. Ook
willen we u informeren over onze plannen voor 2016.

Even in het kort iets over het ontstaan van onze Stichting.
Het idee om deze stichting in het leven te roepen is ontstaan uit het besef dat er enerzijds
kinderen zijn die geen cadeau krijgen voor hun verjaardag door de financiële situatie waarin
het gezin zich bevindt. Het feestgevoel in deze gezinnen is ver te zoeken. Er is geen geld voor
lekkers, op school kan vaak niet getrakteerd worden en een kinderfeestje wordt ook vaak
niet gevierd door geldgebrek. Anderzijds is er de overvloed aan speelgoed bij gezinnen waar
het financieel wel goed gaat. De kinderen uit deze gezinnen kunnen wel hun feestje vieren,
trakteren op school en vriendjes uitnodigen om hun partijtje te vieren. Stichting Speel je
mee vindt dat ieder kind recht heeft op een feestje en vanuit dit ideaalbeeld is de stichting
ontstaan.
Daarnaast probeert Stichting Speel je mee een bijdrage te leveren aan een beter milieu door
middel van het recyclen van speelgoed.

Stichting Speel je mee is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur, bestaande uit een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
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1. Algemene doelstellingen

Doelstelling
Het is niet altijd zichtbaar, maar in Nederland leven veel mensen in armoede. Ook in
Helmond en omgeving wonen helaas veel gezinnen die op of onder de armoedegrens leven
en deze mensen beschikken vaak niet over goede huisvesting, genoeg eten en kleding.
Vaak is er geen geld om een verjaardag te vieren zoals ze dat graag zouden willen en is een
verjaardagscadeau helaas niet vanzelfsprekend. En ook al is speelgoed geen eerste
levensbehoefte, voor de ontwikkeling van een kind is speelgoed heel belangrijk.
De doelstelling van de organisatie is erop gericht om gezinnen met een laag inkomen te
ondersteunen bij het vieren van de verjaardagen van hun kinderen tot en met hun 12 e
verjaardag, door middel van een cadeau en een feestpakket.
Daarnaast vindt de organisatie het ook heel belangrijk dat ieder kind mee kan feesten met
een vriendje of vriendinnetje. Omdat er geen geld is voor een cadeautje wordt het kind vaak
ziek gemeld voor of gaat met lege handen naar een kinderfeest. Stichting Speel je mee zorgt
voor een cadeautje zodat alle kinderen mee kunnen doen en niet in een sociaal isolement
belanden.
De doelstellingen zijn samen te vatten in het volgende motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!

Organisatie Stichting Speel je mee
De basis van de organisatie bestaat uit 3 bestuursleden en inmiddels een viertal vaste
vrijwilligers. Zij verrichten samen alle dagelijkse werkzaamheden. Voor het controleren en
schoonmaken van ingezameld speelgoed wordt een beroep gedaan op een wisselende groep
vrijwilligers, grotendeels bestaand uit vrienden en kennissen die de Stichting een warm hart
toedragen.
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De organisatie wil laagdrempelig zijn en werkt daarom samen met hulpverlenende instanties
die de financiële toetsing reeds in hun eigen proces hebben verwerkt. Hierdoor hoeven
gezinnen slechts een verwijsbrief aan te vragen bij een van deze instanties om zich in te
schrijven bij Stichting Speel je mee. Het overleggen van inkomensgegevens is hierdoor
overbodig. Alle inschrijvingen worden verwerkt in een bestand welke wekelijks bijgewerkt
wordt.

Werkwijze
Door middel van het inzamelen van (tweedehands) speelgoed wordt een breed assortiment
opgebouwd dat gecontroleerd en schoongemaakt wordt. Het goede speelgoed wordt in de
winkel aangeboden aan gezinnen die leven op bijstandsniveau. Speelgoed wat niet aan de
eisen voldoet die de Stichting stelt om als cadeau weg te geven, wordt in de snuffelhoek
gezet, tenzij het ook daar niet meer voor kwalificeert. Dit minimale “rest”-speelgoed vindt
vaak nog een bestemming buiten de Stichting. De Stichting streeft ernaar om zo min
mogelijk weg te gooien.

Cadeau-pakketjes in de winkel

De gezinnen kunnen na inschrijving zelf een cadeau uitkiezen uit de winkel welke bij hun
jarige kind(eren) past. Dit is een belangrijk speerpunt van de organisatie, het kind moet
uiteraard wel iets krijgen wat hij of zij leuk vindt! Iedere speelgoeduitgifte wordt in een
bestand bijgehouden.
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Blik in de winkel

Snuffelhoek

De ouder wordt gestimuleerd om naast het zelf uitgekozen cadeau ook een boek aan hun
kind te geven. Hiermee wil de organisatie het belang van lezen benadrukken.
Naast het verjaardagscadeau mogen ouders ook drie maal per jaar een cadeautje uitzoeken
wanneer hun kind uitgenodigd is voor een kinderfeestje. Hiervoor is een speciale kast
ingericht met kleinere cadeautjes. Voor een kraamcadeautje kan men ook gebruik maken
van het speelgoedaanbod. Alle uitgiften worden gedocumenteerd.

Kast voor kinderfeestjes

Boekenkast

Vanaf 1 oktober 2014 biedt de Stichting ook de mogelijkheid aan alle gezinnen om een
feestpakket aan te vragen om de verjaardag van hun kind(eren) te kunnen vieren.
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Public relations
Ook in 2015 heeft de organisatie zich op alle fronten ingezet om de
naamsbekendheid binnen en buiten de doelgroep te vergroten. Hiervoor
is het hele jaar actief gebruik gemaakt van social media, met ruim 141
volgers op Twitter en 604 op Facebook .
Tijdens het Nieuwjaarsconcert, een initiatief van Stichting Helmond
Ontvangt – Helmond Geeft (Rotary Helmond) in samenwerking met
gemeente Helmond ontving Stichting Speel je mee in januari van 2015 een
cheque van maar liefst € 5.000.

Nieuwjaarsconcert Stichting
Helmond Ontvangt-Helmond
Geeft

Eveneens in januari deden wij samen met burgemeester Elly Blanksma bij
Kinderdagverblijf ’t Skooltje mee aan het voorleesontbijt. Van
Kinderdagverblijf ’t Skooltje ontvingen wij als onderdeel van hun MVO beleid een bijdrage
van € 469,37.
In januari hebben wij overleg gevoerd met Kledingbank
Melach over samenwerking en met wethouder van der
Zanden over armoedebestrijding.
In februari hebben we een workshop cadeautjes inpakken
gevolgd om alles nog mooier in te kunnen pakken.

KDV ’t Skooltje en burgemeester Blanksma

In maart 2015 werd onze Stichting uitgekozen als hoofditem voor het programma Helpende
Handen van Omroep Helmond. Deze aflevering is terug te kijken via
https://www.youtube.com/watch?v=L952pCfVxrA

Op Koningsdag heeft de Sociëteit De Vrouwenkamer boeken
en spullen verkocht op de Slingermarkt in Helmond. De
opbrengst van € 1.250 werd vervolgens aan Stichting Speel
je mee geschonken.

Sociëteit De Vrouwenkamer
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In juni 2015 waren wij als één van de goede doelen aanwezig bij de Haringparty van de
Kiwanis Club, Helmond Land van de Aa. Aldaar mochten wij een cheque in ontvangst nemen
van € 1.250.

Kiwanis Club Helmond Land van de Aa

Op 13 juni 2015 waren wij voor een derde maal aanwezig bij de Molex Charity Walk. Een
evenement van Molex Interconnect GMBH. Ook dit jaar werden wij verkozen als één van de
goede doelen. Naast een fantastische dag werden wij verrast met een bijdrage van € 4.050
voor onze Stichting.

Molex Charity Walk 2015

Op 18 juli 2015 zijn wij, samen met gemeente Helmond en diverse andere instanties, op de
Helmondse markt aanwezig geweest om de nieuwe inkomenskaart te verspreiden. De
inkomenskaart komt voort uit het Minimabeleid 2015-2018 van de Gemeente Helmond.
In augustus 2015 nam Yvonne van Mierlo afscheid als wethouder van de Gemeente
Helmond. Tijdens haar afscheid, waarbij wij als Stichting vertegenwoordigd waren, verzocht
Mw. Van Mierlo, in plaats van een cadeau, een donatie te verrichten voor Stichting Speel je
mee. Aan deze oproep werd veel gehoor gegeven; we mochten een totaalbedrag van ruim
€ 5.000 ontvangen.
Voorts plaatste “Dit is onze wijk” een artikel met verwijzing naar onze Stichting op hun
website.
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In het najaar hebben wij, naast onze reguliere werkzaamheden, voor onze klanten de
herfstvakantieactie en Sinterklaasactie opgezet en uitgevoerd.
In september 2015 waren wij aanwezig bij het Groet en Ontmoet wijkfestival in HelmondOost. Ook hebben wij een oriënterend gesprek gevoerd met de LEV-groep op zoek naar een
goede manier om cliënten met schulddienstverlening te bereiken. Daarnaast hebben we
contact gelegd met projectgroep Taalmaatje van de LEV groep om hen te helpen met
boekjes voor beginnende lezers, die zij gebruiken om anderstaligen Nederlands te leren.
Naast bovenstaande activiteiten waren wij tevens aanwezig bij bijeenkomsten met
betrekking tot het armoedeplatform Helmond.
In oktober hield de LEV groep een inzamelingsactie onder hun eigen personeel ten bate van
Stichting Speel je mee, Mom2B en Kledingbank Melach.

Inzamelingsactie LEV Groep

Eind oktober ontvingen we een delegatie van Lokaal Vitaal Someren in onze winkel; zij
kwamen kijken naar onze opzet en ideeën opdoen voor hun eigen organisatie.
In november hield “Jong en oud voor Stiphout” een speelgoedinzameling op de St.
Trudoschool, waarna 5 auto’s vol speelgoed bij ons afgeleverd werden.
De Beursvloer in Helmond is een initiatief van Stichting LEV groep en brengt bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties bij elkaar. Op 6 november 2015 was Stichting Speel je mee
aanwezig om deel te nemen aan dit mooie evenement.

De Beursvloer Helmond
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Voor Sinterklaas hielden we een tekenwedstrijd waarmee kaartjes voor het Kasteel van
Sinterklaas, geschonken door wethouder van der Zanden, te winnen waren.

Tekenwedstrijd Sinterklaas

Wethouder N. van der Zanden overhandigd
toegangskaarten voor het Kasteel van
Sinterklaas

Middels de actie “Goedzak” van Albert Heijn Brandevoort,
Torenstraat en Mierlo-Hout haalden wij veel speelgoed op voor onze
doelgroep. Naast het speelgoed was er natuurlijk ruim aandacht voor
onze Stichting.
Op 18 december 2015 gaf Monique van de Pol een presentatie op
Basisschool De Goede Herder. Zij hadden in het kader van de
kerstviering een inzamelingsactie gehouden onder de leerlingen voor
onze Stichting. Bij deze presentatie werd met name verteld waar
onze Stichting voor staat en wat wij doen.
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2. Realisatie doelstellingen 2015
Algemene doelstelling
De algemene doelstelling was in 2015 wederom “ieder kind heeft recht op een feestje!”. Dit
motto wordt vertaald in de mogelijkheden die de Stichting biedt omtrent cadeaus voor eigen
kinderverjaardag, een cadeautje voor een jarig vriendje of vriendinnetje en het feestpakket.
Ieder gezin krijgt een uitnodiging om dit pakket aan te vragen. Dit feestpakket bevat diverse
artikelen zoals chips, snoep, cake, slagroom en knakworstjes. Ook zitten er versieringen in
het pakket (bijvoorbeeld slingers en ballonnen) die het feest compleet maken. Dit pakket is
in 2015 tot stand gekomen in samenwerking met Plus Marlo en Angela van de Wildenberg in
Helmond en mogelijk gemaakt door ontvangen giften.

In 2015 is het aantal kinderen dat bij de Stichting ingeschreven stond flink toegenomen van
286 naar 400 kinderen. Deze enorme toename is onder andere te danken aan de goede
samenwerking met Stichting Leergeld, waar bij iedere nieuwe aanvraag voor Stichting
Leergeld direct ook een verwijsbrief voor Stichting Speel je mee wordt meegegeven. Ook de
toevoeging van SMO en Saldo-Plus als verwijzers heeft een positief effect gehad op het
aantal kinderen.
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Overzicht uitgifte speelgoed 2015:
Verjaardagen eigen kinderen:

244 cadeaus

Cadeautjes kinderfeestjes:

179 cadeaus

Zomervakantie cadeaus:

153 cadeaus

Kinderboekenweek:

148 boeken

Sinterklaascadeaus:

1206 cadeaus

Geboortecadeaus:

5 cadeaus

Welkomstcadeaus:

123 cadeaus

Feestpakketten:

215 pakketten

In totaal werden maar liefst 2058 cadeaus en 215 feestpakketten uitgegeven in 2015.

Overige doelstellingen 2015:
-

-

-

-

Continuering van de samenwerking met bestaande partners Stichting Leergeld
Helmond en Super Sociaal;
Ook in 2015 hebben wij prettig samengewerkt met Stichting Leergeld Helmond en
Super Sociaal. Dit heeft onder andere geresulteerd in 164 nieuwe verwijzingen.
Vergroten van het klantenbestand via bestaande en nieuwe doorverwijzers.
Naast Super Sociaal en Stichting Leergeld Helmond hebben wij in 2015 SMO en
Saldo-Plus als verwijzers toegevoegd.
Controle inschrijvingen bestaande klanten:
Begin 2015 hebben wij alle klanten die langer dan 1 jaar in ons bestand staan met
onze verwijzers gecontroleerd en als gevolg van deze check zijn 32 kinderen
uitgeschreven die niet langer bekend waren bij de verwijzers. Indien men alsnog
gebruik wenste te maken van onze diensten, kon men opnieuw een verwijzing
aanvragen bij de daartoe geselecteerde instanties.
Schooltraktaties aanbieden:
Het is lastig gebleken om een goede en gestructureerde dienst aan te bieden voor
onze klanten met betrekking tot het trakteren op school. Enerzijds heeft dit met
logistieke zaken te maken, anderzijds met het verschillende beleid omtrent traktaties
bij diverse scholen. Daarom hebben wij besloten om af te zien van het aanbieden van
schooltraktaties.
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Samenwerking met maatschappelijke organisaties
Bij het opzetten van Stichting Speel je mee is ervoor gekozen om te werken met
doorverwijzende instanties, die de inkomens van hun cliënten toetsen voordat ze toegelaten
worden tot hun organisatie. In beginsel is gekozen voor Stichting Leergeld Helmond en Super
Sociaal, omdat zij dezelfde doelgroep hebben als Stichting Speel je mee. Beiden zetten zich
in voor mensen/gezinnen met een laag inkomen en proberen hen sociaal-maatschappelijk te
ondersteunen. Door samen te werken met deze twee instanties hoeven gezinnen hun
financiële situatie niet weer te bespreken en volstaat een verwijsbrief. Bijkomstig voordeel is
dat de administratie op deze manier veel minder belastend is.
In 2015 zijn SMO Crisisopvang en Woonbegeleiding en SaldoPlus toegevoegd als
doorverwijzende instanties.

Stichting Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit
minimagezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal
maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor
hen sociale uitsluiting. Deze uitsluiting dreigt omdat zij vanuit de inkomenssituatie van het
gezin waarin zij opgroeien, niet kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport, muziek,
dans, scouting en schoolreisjes. Hun doelstelling is samen te vatten onder het motto:
Nu meedoen is straks meetellen!

Super Sociaal is een supermarkt waar de allerarmsten gecontroleerd
en begeleid voedsel kunnen krijgen. Door advies op financieel en arbeids-technisch gebied
geeft Super Sociaal een totaalpakket met als doel de huishoudens zo snel mogelijk naar het
reguliere leven terug te laten keren.

Stichting SaldoPlus is opgericht met het doel geldproblemen te
voorkomen door middel van budgetbeheer of bewindvoering. De insteek
van SaldoPlus is dat cliënten in ieder geval maandelijks weer uitkomen
met hun inkomsten en vaste lasten. Zo nodig kunnen zij hen ook helpen aflossingsregelingen
te treffen met schuldeisers zolang dat binnen hun aflossingscapaciteit past. Zo hoopt
SaldoPlus hun cliënten te ontlasten en de financiële stabiliteit te vergroten.
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SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan
ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder
uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een
waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden ze
thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in
Helmond en de Peelregio.
Naast de vier vaste doorverwijzers is in 2015 wederom samengewerkt met twee
maatschappelijke organisaties die ouders aanmoedigen om gebruik te maken van de
diensten van Stichting Speel je mee: Humanitas ondersteunt via Home-Start en Doorstart
ouders bij de opvoeding van hun kinderen en de Ruilwinkel helpt mensen in armoede door
hen uit te laten gaan van hun eigen kracht.
Ook is het netwerk verstevigd door deelname aan het Armoedeplatform. Dit is een
samenwerkingsverband tussen instellingen in Helmond met cliënten/deelnemers die met
armoede worden geconfronteerd, om armoede beter te kunnen bestrijden. In 2015 zijn
diverse overleggen geweest met het Armoedeplatform over hoe de armoede beter te
kunnen bestrijden.
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3. Doelstellingen 2016
De algemene doelstelling voor 2016 blijft onverminderd samen te vatten in het motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!

en blijft erop gericht om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij het vieren van
de verjaardagen van hun kinderen tot en met hun 12e verjaardag. In beginsel gebeurt dit
door het aanbieden van een cadeautje in combinatie met een feestpakket. De realisatie van
deze doelstelling is afhankelijk van sponsorgelden.
Daarnaast blijft ook voor 2016 het doel overeind om ieder kind drie keer per jaar de
mogelijkheid te geven om een cadeautje mee te nemen naar een kinderfeestje.

Overige doelstellingen:
-

Continuering van de samenwerking met bestaande partners Stichting Leergeld
Helmond, Super Sociaal, SMO Crisisopvang en Woonbegeleiding en SaldoPlus.

-

Vergroten van het klantenbestand via bestaande doorverwijzers.

-

Controle of klanten nog in de doelgroep vallen.

-

Opzetten nieuw proces inschrijving op vertoon van inkomensverklaring Peel 6.1

-

Opzetten acties ten behoeve van onze doelgroep

-

Continuering en eventueel uitbreiding van onze bestaande groep vrijwilligers

-

Actieve aanwezigheid bij activiteiten van bestaande en nieuwe sponsoren

-

Ondersteuning lokale ondernemingen bij aankopen ten behoeve van onze Stichting
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4. Bestuurlijke organisatie 2015
Samenstelling bestuur Stichting Speel je mee per 31 december 2015:
Monique van de Pol

Voorzitter

Hilde Leenders

Secretaris

Marco van de Pol

Penningmeester
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5. Samenvatting financieel verslag 2015: jaarrekening

Jaarstukken 2015

Jaarrekening
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)
31.12.2015
€

31.12.2014
€

1.031

-

15.337

12.166

16.368

12.166

ACTIEF
VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

1

1 Geen accountantscontrole toegepast
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Stichting Speel Je Mee
Helmond

31.12.2015
€

31.12.2014
€

PASSIEF
STICHTINGSKAPITAAL
Overige reserve
Bestemmingsreserve

13.451
1.500

8.287
1.500
14.951

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Overige schulden en overlopende
passiva

1.417

9.787

2.379
1.417

2.379

16.368

12.166

1

1 Geen accountantscontrole toegepast
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Staat van baten en lasten over 2015

Netto-omzet
Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer
Som der lasten

2014
€

19.661

15.783

4.500
377
9.620

Resultaat

Resultaatbestemming:
Toevoeging aan:
Overige reserve
Bestemmingsreserve
Totaal

2015
€

1.921
494
9.409
14.497

11.824

5.164

3.959

5.164
-

3.459
500
5.164

3.959

1

1 Geen accountantscontrole toegepast
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Toelichting
Algemeen
Doelstellingen
Het doel van Stichting Speel Je Mee, statutair gevestigd te Walnoothof 14, Helmond bestaat uit:
Het verzorgen van een cadeau bij een verjaardag/evenement voor kinderen met ouders die geven van
een cadeau financieel niet of moeilijk kunnen opbrengen.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Vorderingen en overlopende activa
Van het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft een
bedrag van € - een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.031
1.031

-

5.337
10.000
15.337

12.166
12.166

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde huur

Liquide middelen
NL59RABO0175889287
NL59RABO3160803066
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Stichting Speel Je Mee
Helmond
Stichtingskapitaal
Overige reserve

Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

2015
€

2014
€

8.287
5.164
13.451

4.828
3.459
8.287

1.500
1.500

1.000
500
1.500

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

Het bestuur heeft aangegeven in 2015 mee te willen doen met de Kinderboekenweek en ter gelegenheid
hiervan nieuwe boeken te leveren aan de kinderen binnen de doelgroep. De verwachte uitgave is € 1.000.
Dit is gerealiseerd in 2015. Met betrekking tot 2016 wordt rekening gehouden met de volgende zaken. De
bestuursleden en diverse vrijwilligers willen zich verder scholen om de stichting op diverse terreinen nog
beter van dienst te kunnen zijn. Gedacht wordt o.a. aan een cursus website-onderhoud. Voor de
cursussen is een bedrag gereserveerd van € 500. Dit was overigens een verwachting voor 2015, maar is
toen niet gerealiseerd. Voor de aanleg van een internetverbinding wordt € 250 gereserveerd en voor de
aanschaf van een laptop € 750. Tezamen derhalve € 1.500.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2015
€

31-12-2014
€

60
707
650
1.417

1.729
650
2.379

Overige schulden en overlopende passiva
Door bestuur voorgeschoten kosten
Reservering terug te betalen aan Rabobank Coöperatiefonds
Nog te betalen verbruikskosten huurruimte
Accountantskosten

Jaarverslag Stichting Speel je mee 2015
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