Nieuws 2018
5 december 2018
Voorafgaand aan sinterklaas hebben Albert Heijn Dierdonkpark en Albert Heijn Brandevoort dit jaar
opnieuw een inzamelingsactie gehouden met als doel Stichting Speel je mee. Wij willen graag
iedereen die speelgoed heeft gedoneerd, Albert Heijn Brandevoort en Albert Heijn Dierdonkpark
hartelijk danken voor hun bijdrage!
5 december 2018
In samenwerking met Mega fun, mochten wij een aantal Sint- en pietenbezoek verloten. Klanten van
Stichting Speel je mee konden zich hiervoor opgeven, waarna een loting plaatsvond. Dank Mega fun!.
Meer informatie over Mega Fun kunt u terugvinden op Mega Fun
17 november 2018
Dit jaar is ons vaste vrijwilligersbestand aanzienlijk gegroeid. Mede dankzij deze vrijwilligers zijn wij in
staat om onze dienstverlening uit te oefenen. Om onze vrijwilligers te bedanken organiseerden wij,
naast de reguliere vrijwilligersvergadering, een vrijwilligersavond.
10 oktober 2018
Wouw! Vandaag werden wij in onze winkel bezocht door Bo, Xenia en Jufrouw Connie van
Basisschool De Goede Herder. Met een sponsorloop wisten de leerlingen maar liefst € 1.033,76 bij
elkaar te lopen. Vandaag werd de cheque in onze winkel overhandigd. Dank jullie wel!!!
1 oktober 2018
Dit kwartaal zijn wij gestart met onze laatste kwartaalactie. Mede dankzij een aantal fantastische
sponsoren kunnen wij dit kwartaal onze klanten een bezoekje aan Kindsplaza dan wel We-Jump
aanbieden. Klanten kunnen zich inschrijven bij ons in de winkel, waar tevens nog een aantal
formaliteiten zullen worden afgewikkeld.
1 september 2018
Goed nieuws!
Met ingang van 1 september 2018 zullen wij weer onze inzameling in het Con Brio gebouw opstarten.
U bent aankomende zaterdag van harte welkom indien u speelgoed wilt doneren ten behoeve van
onze doelgroep. Wij hopen van harte u aanstaande zaterdag te mogen ontmoeten!
19 augustus 2018;
Ook secretaris Hilde Leenders-Benders werd door Plan Helmond in het zonnetje gezet als vrijwilliger
van de maand augustus. Zie hiervoor de facebooksite van Plan Helmond. Namens het bestuur van
Stichting Speel je mee willen wij graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inspanningen om onze
doelen te realiseren!
26 juli 2018;
Wat een verrassing vandaag! Mooie bloemen van Plan Helmond voor onze voorzitter Monique!
Vrijwilligster van de maand juli. Zie ook de facebooksite van: Plan Helmond
12 juli 2018; IN MEMORIAM
Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van onze lieve Heidi, vrijwilligster vanaf het prille begin van
onze stichting. Dank je wel voor je trouwe inzet. We zullen je ontzettend missen...

1 juli 2018
Conform wettelijke normering treft u in de bijlage ons jaarverslag, inclusief financiële
verantwoording 2017 en ons beleidsplan 2018 aan (zie website; “juridïsch”:
1. Jaarverslag 2017
2. Beleidsplan 2018
6 juni 2018
Goed nieuws dat het kindpakket nu ook in Helmond aangeboden wordt. Zie bijgaande link:
Kindpakket. Maar wist u ook dat iedereen die gebruik maakt van Stichting Leergeld Helmond zich ook
in kan schrijven bij Stichting Speel je mee? U bent van harte welkom!
24 juni 2018
Zwemfeestje & knutselfeestje...dit zijn de eerste feestjes die we weg gaan geven.
Voor welke zouden jullie kiezen? Zwem =
Knutsel =
Welk soort kinderfeest is bij jullie kinderen favoriet?
Vieren jullie het thuis of toch liever op locatie?
Wat voor leuke feestjes kun je thuis bedenken?
En waar kun je naartoe gaan voor een leuk feestje buiten de deur?
Laat het ons weten via info@stichtingspeeljemee.nl en wij gaan beoordelen wat wij kunnen doen.
17 juni 2018
In juni 2013 stond Stichting Speel je mee nog in de kinderschoenen en openden wij voor het eerst
onze deuren.
Nu, 5 jaar later en heel veel speelgoed verder, hebben wij iets nieuws te melden...een spetterende
acie...want vanaf komend kwartaal gaan wij KINDERFEESTJES verloten onder onze leden!
Alle leden ontvangen hierover vandaag een email met de nodige informatie over hoe je kans kunt
maken op een kinderfeestje. Ook in onze besloten Facebook groep (alleen toegankelijk voor leden)
wordt alles uitgelegd over deze actie. Dus zit je nog niet in deze groep, meld je dan snel even aan
onder vermelding van de naam en geboortedatum van je kind(eren)!
2 en 3 juni 2018
Vandaag een topdag gehad bij de vlooienmarkt in Stiphout, georganiseerd door TTV Stiphout en
MOV, met Speel je mee als goede doel! Bedankt aan alle vrijwilligers die mega hard gewerkt hebben
om dit weekend mogelijk te maken!
1,2 en 3 juni 2018
In het weekend van 1, 2 en 3 juni organiseerde Rotary Helmond wederom het drakenbootfestival. In
combinatie met Foodstock een fantastisch evenement in Helmond. Dit jaar is onze stichting verkozen
tot één van de vijf goede doelen. Het was bijzonder leuk om met onze kraam deel te mogen nemen
aan dit mooie evenement.
2 juni 2018
Wat een mooie dag wederom voor Stichting Speel je mee. Wederom zijn wij verkozen tot één van de
goede doelen voor de Molex Walk. Een mooi wandelevenement waar wij ook dit jaar onze bijdrage
aan hebben kunnen leveren.
16 mei 2018
Op zaterdag 2 juni 2018 zullen onze deuren vanwege sponsoractviteiten en ons volle magazijn helaas
gesloten blijven. Wij vertrouwen op uw begrip en zullen u op onze website informeren wanneer wij
weer in de gelegenheid zijn om speelgoed in te zamelen.

7 april 2018
Ondanks onze inspanningen is ons magazijn nog steeds overvol. Vanwege deze reden kunnen wij
helaas zaterdag 7 april 2018 geen speelgoed inzamelen en zullen wij aldus gesloten zijn. Wij hopen
op uw begrip en zullen u berichten zodra wij weer ruimte hebben en weer speelgoed kunnen
inzamelen.
1 april 2018
Met ingang van het tweede kwartaal is de opzet van onze winkel gewijzigd. Onze cadeau's zijn
voorzien van een sticker, waarbij de kleur van de sticker correspondeert met een aantal punten. Op
ons bord bij de ingang van de winkel, kunnen onze klanten zien welke cadeau's worden uitgegeven
en voor welk aantal punten er voor dit kwartaal mag worden uitgezocht.
9 maart 2018
Vandaag ontvingen wij medewerkers van de LEV groep in het kader van NL doet. Gezamelijk hebben
we weer een berg speelgoed schoongemaakt en gesorteerd. Flinke klus geklaard met dank aan de
LEV groep.
25 februari 2018
Vanwege het feit dat ons magazijn nog steeds overvol zit, kunnen helaas zaterdag 3 maart 2018 geen
speelgoed inzamelen. Wij hopen op uw begrip en zullen u berichten zodra wij weer ruimte hebben,
om tot inzameling van speelgoed over te gaan.
28 januari 2018
Ons magazijn is zo vol, dat er echt niets meer bij kan. Daarom hebben wij besloten dat wij 3 februari
2018 geen inzamelochtend houden. Wij dan dan helaas gesloten.
Uiteraard houden wij u op de hoogte zodra wij weer ruimte hebben om tot inzamelen van speelgoed
over te kunnen.

