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Inleiding
In 2019 hebben wij als Stichting Speel je mee de transformatie die wij eerder inzetten verder
tot uitvoering gebracht. Inmiddels zijn wij een volledige “speelgoedbank” met extra
activiteiten ten behoeve van onze doelgroep. Belangrijkste wijziging voor onze doelgroep is
dat wij van een giftensysteem zijn gaan werken met een puntensysteem om een grotere
differentiatie te verkrijgen in de cadeaus welke wij aan onze doelgroep verstrekken. Het
verstrekken van een nieuw cadeau t.b.v. het bezoeken van een kinderfeestje door een kind,
behorende tot onze doelgroep, is gebleven. De (pilot-)activiteiten t.a.v. het verstrekken van
een kinderfeestje voor kinderen uit onze doelgroep is uitgebreid en begint steeds meer
verschillende vormen te krijgen.

Waarom werd Stichting Speel je mee opgericht?
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.
De activiteiten die wij uitvoeren gaan inmiddels verder dan alleen het verstrekken van een
cadeau voor deze gezinnen. Wij zetten ons ook in om ook andere activiteiten voor gezinnen
die op- of onder de armoedegrens leven, te organiseren. Denk hierbij aan:
•
•
•

Acties tijdens diverse vakantieperiodes
(o.a. zomervakantieactie, herfstvakantieactie);
Actief stimuleren van lezen door verstrekken van boeken en een focusactie tijdens
de Kinderboekenweek;
Activiteiten met betrekking tot Sinterklaas en kerst;
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•
•

•
•

Het verstrekken van, na overleg van een uitnodiging en maximaal 3 maal per jaar,
een cadeau voor als kinderen naar een verjaardagsfeestje toegaan;
Op basis van loting, faciliteren van het geven van een verjaardagsfeestje voor
maximaal 6 personen -inclusief jarige-, met keuze uit diverse mogelijkheden (denk
hierbij aan: pizzafeestje, bowlingfeestje, knutselfeestje, trampolinefeestje,
zwemfeestje, bakfeestje, midgetgolfbaan feestje, etc, etc);
Het verstrekken van een cadeau, na inschrijving, aan kleinkinderen van grootouders
die op- of onder de armoedegrens leven;
Het beschikbaar stellen van speelgoed, dat niet meer voldoet aan de eisen die wij
stellen voor het geven van een cadeau, aan kinderen in Helmond en in Afrika.

Daarnaast probeert Stichting Speel je mee een bijdrage te leveren aan een beter milieu door
middel van het hergebruiken van speelgoed.
Stichting Speel je mee is een vrijwilligersorganisatie met 4 bestuursleden, waaronder een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund
door een schil van vaste en flexibele vrijwilligers.
Samen met donateurs van speelgoed en kapitaal zorgen wij ervoor dat kinderen in Helmond,
waarvan de ouders zich in een lastige financiële situatie bevinden, een cadeau kunnen
krijgen voor bijvoorbeeld een verjaardag, bij het behalen van een zwemdiploma, bij het doen
van een communie en/of voor het sinterklaas, kerst- en/of suikerfeest.
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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 speciale gelegenheid te vieren zoals ze dat graag zouden willen
en is een (verjaardags)cadeau voor hun kinderen 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 een speciale gelegenheid van hun kinderen tot en met hun
12e verjaardag, door middel van het verstrekken van een cadeau.
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.
Op basis van loting, worden per kwartaal, kinderfeestjes ter beschikking gesteld. Op deze
wijze krijgen onze doelgroepkinderen niet alleen een cadeau voor hun verjaardag, en
kunnen ze naar een feestje van een vriendje of vriendinnetje toe, maar met ingang van 2018
geven wij deze kinderen de gelegenheid om zelf (5) kinderen uit te nodigen om voor zichzelf
een verjaardagsfeestje te vieren.

De doelstellingen zijn samen te vatten in het volgende motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!
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Organisatie Stichting Speel je mee
De basis van de organisatie bestaat uit 4 bestuursleden met aanvullend een negen vaste
vrijwilligers. Zij verrichten samen de bestuurlijke en operationele werkzaamheden. Voor het
controleren en schoonmaken van ingezameld speelgoed wordt daarnaast een beroep
gedaan op een wisselende groep vrijwilligers, grotendeels bestaand uit vrienden en
kennissen die de Stichting een warm hart toedragen.
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. Naast de verwijsbrieven die via de hulpverlenende
instanties kunnen worden aangevraagd, is het ook mogelijk om bij onze stichting in te
schrijven door het overleggen van een inkomensverklaring van de Gemeente Helmond. Door
deze werkwijze is het overleggen van inkomensgegevens overbodig. Alle inschrijvingen
worden verwerkt in een bestand welke wekelijks bijgewerkt, en jaarlijks gecontroleerd
wordt.

Werkwijze
Door middel van het inzamelen van (tweedehands) speelgoed wordt een breed assortiment
speelgoed opgebouwd dat gecontroleerd en schoongemaakt wordt. Het goede speelgoed
wordt in de winkel aangeboden aan gezinnen die leven op- of onder de grens van het sociaal
minimum. 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
“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
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De gezinnen kunnen na inschrijving 1 maal per kwartaal zelf een pakket van cadeaus
uitkiezen uit de winkel welke bij hun kind(eren) past. Dit pakket van cadeaus varieert per
kwartaal, afhankelijk van het ingezamelde speelgoed en de activiteiten per kwartaal. Voor
onze organisatie is het belangrijk dat het kind cadeaus krijgt welke hij of zij leuk vindt!
Iedere speelgoeduitgifte wordt in een bestand bijgehouden.

Winkel

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.

Snuffelhoek

Naast het pakket van cadeaus 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.
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Kast voor kinderfeestjes

Boekenkast

In juni 2018 zijn wij daarnaast gestart met het faciliteren van een kinderfeestje voor
kinderen die jarig in onze doelgroep. In het derde kwartaal van 2018 hebben wij, als try-out,
6 kinderfeestjes verloot. 3 zwemfeestjes en 3 knutselfeestjes. Gezien het succes van deze
nieuwe faciliteit hebben wij besloten om deze activiteit uit te breiden, mits het budget dit
toelaat. Inmiddels faciliteren wij een feestjes bij Kidsplaza (binnenspeeltuin), We-Jump
(trampolinepark), Laco (zwemfeestje), Fitland (bowling), Pizza Nino (pizzafeestje) en
Knutselfeestje. Als alternatief kan men ook loten voor een grote verjaardagstaart.

Activiteiten
Los van de maandelijkse inzamelochtenden op de eerste zaterdag van de maand (die wij
helaas in 2019 een aantal maal, in verband met gebrek aan (opslag)ruimte moesten
overslaan) en de reguliere openingsdagen op woensdagochtend, zijn wij buiten de
openingstijden regelmatig actief met schoonmaakmiddagen en -avonden,
inzamelactiviteiten, (vrijwilligers)overleg en vele andere activiteiten. Hieronder treft u een
overzicht van deze activiteiten aan.

8|Pagina

Jaarverslag

2019

In 2019 heeft de organisatie zich op alle fronten ingezet om de naamsbekendheid binnen en
buiten de doelgroep te vergroten. Hiervoor is het hele jaar gebruik gemaakt van social
media, met ruim 269 volgers op Twitter, 866 volgers op Facebook en sinds 2019 ook 110
volgers op Instagram. Naast deze activiteiten zijn wij ook buiten de reguliere activiteiten,
vooral lokaal, aanwezig. Bijzonderheden in 2019 als volgt:

In januari 2019 werden wij blij verrast
met een spontane donatie. Op onze
bankrekening zagen wij een bijboeking
met de volgende omschrijving:
"Verjaardag xxx. Ze wil geen cadeaus
mocht wel donatie aan goed doel. Ik heb
jullie gekozen."

In de tweede week van januari mochten wij te gast zijn
op basisschool De Empel in Erp.
Zij hadden een projectweek met het thema "Elkaar
helpen" en hadden onze vrijwilligers uitgenodigd om te
komen vertellen over Stichting Speel je mee en over
armoede binnen gezinnen. Want je kunt vaak niet zien
of een kind het thuis niet zo breed heeft. Dit maakte
veel indruk op de kinderen.
Tijdens de projectweek konden de kinderen speelgoed
inleveren waar zij niet meer mee speelden. Op het
podium in de aula was een winkelwagentje neer gezet
waar speelgoed ingelegd kon worden.
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Op 21 maart 2020 stond er in het
Eindhovens Dagblad een mooi artikel over
Stichting Speel je mee.
Belangrijkste tekst “we hopen ooit niet
mee nodig te zijn”.
Een mooi overzichtsartikel met een
overzicht van onze activiteiten.

In 2018 zijn wij gestart met een jubileumactie en pilot
voor het faciliteren van kinderfeestjes voor kinderen
in onze doelgroep.
Naast de feestjes bij Laco (Zwemfeestje), Kidsplaza
(Binnenspeeltuin) en Pizza Nino (Pizzafeestje) zijn we
in april gestart met het de mogelijkheid van een
knutselfeestje. Hierlangs een eindresultaat.

In mei 2019 ontvingen wij wederom
fantastisch nieuws!
Voor de 7e maal op rij zijn wij wederom
gekozen tot één van de goede doelen voor
de MOLEX walk 2019.
Een mooi georganiseerd
wandelevenement, die door voor veel
wandelaars wordt gezien als training voor
de Nijmeegse Vierdaagse.
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Op 4 juni 2019 was het Opa- en Oma dag.
Een mooi moment om speciale aandacht te
vragen voor een doelgroep die wij sinds 2018 ook
bedienen.
Graag willen wij deze doelgroep verder
uitbreiden, dus zullen wij ook het komende jaar
hier extra aandacht aan besteden.

Op 5 juni 2019 vond de opening van
“Mijn Kleine” plaats.
Stichting Speel je mee was hierbij
aanwezig en waar mogelijk zullen
wij ondersteuning bieden aan dit
mooi initiatief van “Bijzonder
Jeugdwerk” Helmond
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In juni 2019 hebben wij wederom een
nieuwe keuze toegevoegd aan de
mogelijkheden om een kinderfeestje te
vieren.
Met ingang van juni 2019 is het ook mogelijk
voor onze doelgroep om een zgn. Bakfeestje
te organiseren.
Gewoon thuis. Gezellig. Een pakket met
lekkers en de mogelijkheid om leuke dingen
te bakken.

Een mooi voorbeeld van onze
inzamelacties.
Via de AH goedzakactie ontvingen wij
diverse spullen van PSV.
Gezamenlijk een mooi cadeau voor een
echte PSV-fan!

Op 15 juni 2019 vond voor de 16e maal de
Molex Walk plaats.
Stichting Speel je mee was ook dit jaar één
van de goede doelen.
Ook dit jaar waren wij van de partij om de
vrijwilligers van dit evenement te
ondersteunen en te helpen, waar mogelijk.
Wij kijken weer terug op een fantastische
dag.
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In juni 2019 organiseerden wij een vakantieactie.
Tegelijkertijd met een controle mailactie,
konden 10 van onze klanten een mooi
vakantiepakket winnen met o.a:
Iets lekkers, twee bioscoopbonnen, een
bellenblaas,popcorn, waterpistolen,
waterballonnen en stoepkrijt.

Wij ontvingen op 28 juni 2019 onderstaande
mooie en hartverwarmende reactie...dat is
precies de reden waarom we ons werk zo
belangrijk vinden!
"Ik ben heel blij met deze stichting, jullie zijn
super aardig en zorgen ervoor dat mijn zoontje
altijd met een leuk cadeau naar een
kinderfeestje kan gaan.
Ik ben jullie daar heel dankbaar voor.
Want het laatste wat ik voor mijn zoontje wil is
dat hij iets moet missen omdat mama het niet
heeft.
Door jullie kan hij genieten van al het moois om
hem heen en niet de zorgen die ik heb."

Op 3 juli 2019 ontvingen wij van ROC ter AA
een prachtige donatie van nieuw speelgoed.
Met de opbrengsten van een georganiseerde
kerstmarkt, waarbij door leerlingen in
groepjes geld werd opgehaald, werd mooi
nieuw speelgoed ten behoeve van Speel je
mee aangekocht.
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Op 7 september 2019 hebben wij onze eerste
inzamelochtend gehouden na de grote
vakantie.
Mooie spullen die feitelijk, na schoonmaak,
direct in de winkel kunnen worden uitgestald.

Bijzonder!
Jaren geleden koopt een jonge Engelse
vrouw een doos oude foto's op een
rommelmarkt in Engeland. Op één van de
foto's staat een groepje Nederlandse
mensen. De Engelse vrouw gaat op zoek
naar de mensen van de foto en ze vindt er
een aantal. Eén van hen is een wat oudere
Helmondse dame. Dit is het begin van een
jarenlange correspondentie tussen de twee
vrouwen. Het contact is intensief en er
worden zelfs cadeautjes opgestuurd voor
de kinderen.
Helaas is de Helmondse dame onlangs
overleden, zonder de Engelse vrouw ooit
ontmoet te hebben. Er lagen nog
cadeautjes klaar om op te sturen.
Dochter heeft besloten dat ze de
cadeautjes aan ons wil schenken om er zo
toch nog iets moois mee te kunnen doen.
Wij zorgen ervoor dat ze goed terecht
komen!
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Op 30 oktober 2019 ontvingen wij een mooie
donatie van Heidy Peters, van Be Tuttely.
Heidy maakt mooi sierraden en overige zaken.
Website: https://www.be-tuttely.nl/

Op woensdag 27 november 2019
ontvingen wij een mooie donatie
van de Wilheminaschool te
Helmond.
Met de kinderpostzegelactie 2019
heeft men geld opgehaald, welke
zij mochten doneren aan een goed
doel.
Fijn dat de Wilheminaschool
Stichting Speel je mee hiervoor
uitkoos!

15 | P a g i n a

Jaarverslag

2019

Op 27 november 2019 nam
wethouder Jos van Bree afscheid
van Gemeente Helmond om
burgemeester te worden van de
Gemeente Geldrop-Mierlo.
Voor zijn afscheid heeft Jos van Bree
gekozen om Stichting Speel je mee
te ondersteunen en als goed doel
aan te merken.

Zonder de vereende krachten van onze
vrijwilligers waren wij als organisatie nooit
zo ver gekomen als dat wij nu zijn.
Dankzij onze vrijwilligers helpen wij per jaar
ongeveer 500 kinderen uit Helmond die opof onder de armoedegrens leven.
Dank voor jullie bijdrage!
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Al het speelgoed wat wordt gedoneerd, wordt
uitgezocht, gecontroleerd, schoongemaakt en
eventueel opnieuw verpakt om als cadeau te
worden weggegeven.
Een intensieve klus, maar belangrijk om zo het
speelgoed een tweede leven te geven.
De basis van ons bestaan als Stichting Speel je
mee.

Op 11 december 2019 ontvingen wij een mooie
donatie van Bibliotheek Helmond Peel.
Susan Verheij van Bibliotheek Helmond Peel
bezocht onze winkel om heel veel nieuwe strips en
peuterboekjes te overhandigen.

In aanvulling op de nationale
vrijwilligersdag van 7 december 2019
werden de vrijwilligers op 15 december
2019 door voorzitster Monique van de
Pol verrast met een knutselavond.
Een moment om gezamenlijk een mooi
en bewogen jaar te vieren.
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Op 18 december 2019 werden wij verrast met een
prachtig mooie donatie van Asmodee The
Netherlands.
Een donatie met vele dozen vol met nieuwe
spellen.
Wij gaat er uiteraard voor zorgen dat deze spellen
op de juiste plaats terecht gaan komen!

Op de valreep van 2020 werden wij nog
verrast met een prachtige donatie van het
Summa Collega te Eindhoven.
Deze dames hadden als project voor
school speelgoed ingezameld en kwamen
dit op woensdag 18 december 2019 in de
winkel overhandigen.

Naast bovengenoemde donatie
mochten wij ook nog eens op 27
december 2019 een mooie donatie
van diverse snoepgoed ontvangen
van Snoeperij Jantje te Aarle Rixtel.
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2. Realisatie doelstellingen 2019
Algemene doelstelling
De algemene doelstelling was in 2019 “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 de mogelijkheid
voor het geven van een kinderfeestje voor 5 vriendjes en/of vriendinnetjes.
In 2019 is het aantal kinderen dat bij de Stichting ingeschreven stond afgenomen van ruim
600 kinderen naar 498 kinderen per 31-12-2019. Daarnaast hebben wij een drietal
inschrijvingen van opa’s en oma’s. De afname van het bestand van kinderen heeft onder
andere te maken met de jaarlijkse controle die wij uitvoeren om er zeker van te zijn dat de
juiste doelgroep wordt bereikt. Concreet houdt dit in dat wij actief onze ingeschreven
deelnemers jaarlijks opnieuw vragen een doorverwijzingsformulier aan te vragen bij één van
de doorverwijzende instanties en actief uitschrijven indien deze niet (tijdig) opnieuw wordt
overhandigd.
Overzicht uitgifte speelgoed 2019:
Activiteit
Kinderfeestjes
Verjaardagstaarten
Vakantiepakketten
Boeken
Kinderfeestcadeautjes
Kinderboekenweekgeschenk
Sint/Kerstcadeau
Welkomstcadeau
Totaal uitgegeven nieuw

Aantal maal uitgegeven
31
7
15
433
157
63
291
111
1108

1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Opa's en Oma's
Totaal uitgegeven punten (bestaand)

Aantal uitgegeven punten:
1016
864
912
2262
27
5081
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Het aantal uitgegeven cadeaus wordt sinds halverwege 2018 uitgegeven door middel van
een puntensysteem. Het aantal punten per cadeau kan per kwartaal wijzigen. Globaal gezien
kan men 5 punten per kind, per kwartaal uitzoeken (exclusief boeken).
Overige doelstellingen 2019:
-

-

Continuering van de samenwerking met bestaande partners Stichting Leergeld
Helmond, Super Sociaal, SMO en Saldo Plus.
Vergroten van het klantenbestand via onze doorverwijzers.
Naast Super Sociaal, Stichting Leergeld Helmond, SMO en Saldo-Plus is het sinds april
van 2016 mogelijk om met een inkomensverklaring Gemeente Helmond in te
schrijven. Inmiddels is het aantal inschrijvingen de 600 deelnemers gepasseerd.
Controle inschrijvingen bestaande klanten:
Begin 2019 hebben wij alle klanten die langer dan 1 jaar in ons bestand staan met
onze verwijzers gecontroleerd en als gevolg van deze check zijn een groot aantal
kinderen uitgeschreven die niet langer bekend waren bij de verwijzers. Het bestand is
hierdoor gekrompen naar 498 kinderen. Indien men alsnog gebruik wenste te maken
van onze diensten, kon men opnieuw een verwijzing aanvragen bij de daartoe
geselecteerde instanties of inleveren van een inkomstenverklaring van de gemeente
Helmond

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.
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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
arbeidstechnisch 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.

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 2019 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
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ouders bij de opvoeding van hun kinderen , de Ruilwinkel helpt mensen in armoede door
hen uit te laten gaan van hun eigen kracht en Bibliotheek Helmond- De Peel. Daarnaast is in
2019 gestart met een samenwerking bij Stichting ORO, locatie De Meent. Cliënten van de
dagbesteding ondersteunen Stichting Speel je mee met het schoonmaken van speelgoed. Zo
hebben cliënten een zinvolle dagbesteding en ontvangt Stichting Speel je mee schoon
speelgoed.
Ook is het netwerk verstevigd door deelname aan het armoedeconferentie. Een
bijeenkomst, geïnitieerd door de gemeente Helmond, om middels workshops en het
samenbrengen van organisaties armoede beter te kunnen bestrijden en de samenwerking
tussen de organisaties te bevorderen.
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3. Doelstellingen 2020
De algemene doelstelling voor 2020 vatten wij samen in ons motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!

en blijft erop gericht om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij het vieren van
alle gelegenheden van hun kinderen tot en met hun 12e verjaardag. In beginsel gebeurt dit
door het aanbieden van een cadeautje. Realisatie van deze doelstelling is afhankelijk van
donaties.
Daarnaast blijft ook voor 2020 het doel overeind om ieder kind drie keer per jaar de
mogelijkheid te geven om een cadeautje mee te nemen naar een kinderfeestje.
Tevens willen wij ook in 2020 een kind in onze doelgroep de mogelijkheid geven om mee te
loten naar een kinderverjaardagsfeestje, waarbij het kind een vijftal vriendjes/vriendinnetjes
mag uitnodigen om gezamenlijk een kinderfeestje te vieren.

Overige doelstellingen:
-

Continuering van de samenwerking met en eventueel uitbreiding van bestaande
partners Stichting Leergeld Helmond, Super Sociaal, SMO Crisisopvang en
Woonbegeleiding en SaldoPlus. Momenteel zijn oriënterende gesprekken gaande
met Schuldhulpmaatje.

-

Vergroten van het klantenbestand via bestaande doorverwijzers.

-

Controle of klanten nog in de doelgroep vallen.

-

Opzetten acties ten behoeve van onze doelgroep

-

Continuering en eventueel uitbreiding van onze bestaande groep vrijwilligers.
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-

Actieve aanwezigheid bij activiteiten van bestaande en nieuwe sponsoren.

-

Actieve deelname armoedeplatform en andere activiteiten opgezet door gemeente
zoals de armoedeconferentie.

-

Vergroting van onze doelgroep naar senioren, waarbij ouderen in een moeilijke
financiële situatie de mogelijkheid willen geven om een cadeau uit te zoeken voor
hun kleinkinderen.

-

Oplevering vernieuwde website.

-

In 2020 zal, vanwege de sloop van onze bestaande locatie in 2020/2021, een
bijzonder jaar worden. Door deze sloop is een verhuizing aanstaande. Met de
verhuizing hopen wij de bestaande klanten en vrijwilligers te behouden en eventueel
uit te breiden.
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4. Bestuurlijke organisatie 2019
Samenstelling bestuur Stichting Speel je mee per 31 december 2019:
Monique van de Pol

Voorzitter

Hilde Leenders

Secretaris

Marco van de Pol

Penningmeester

Leonie Baan

Bestuurslid
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5. Samenvatting financieel verslag 2019: jaarrekening

Jaarstukken 2019

•
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Jaarrekening

•
•
•
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)
31.12.2019
€

31.12.2018
€

39.046

29.018

39.046

29.018

ACTIEF
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

1

1 Geen accountantscontrole toegepast
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31.12.2019
€

31.12.2018
€

PASSIEF
STICHTINGSKAPITAAL
Overige reserve
Bestemmingsreserve

34.864
3.500

25.336
3.000
38.364

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Overige schulden en overlopende
passiva

682

28.336

682
682

682

39.046

29.018

2

2 Geen accountantscontrole toegepast
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Staat van baten en lasten over 2019

Baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer
Som der lasten

2019
€

2018
€

18.093

19.597

3.286
86
9.184

5.985
71
11.939
12.556

17.995

Overschot

5.537

1.602

Bij: subsidie gemeente
Af: onttrekking
bestemmingsreserve

6.991

6.936

2.500

-

10.028

8.538

Overschot

De bestemming van dit overschot
vindt als volgt plaats:
Toevoeging aan:
Overige reserve
Bestemmingsreserve
Totaal

9.528
500

13.738
-5.200
10.028

8.538

3

3 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.
31-12-2019
€

31-12-2018
€

16.830
22.057
159
39.046

2.807
26.055
156
29.018

Liquide middelen
NL59RABO0175889287
NL59RABO3160803066
Kas
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Stichtingskapitaal
Overige reserve

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

2019
€

2018
€

25.336
9.528
34.864

11.598
8.538
5.200
25.336

3.000
3.000
2.500
3.500

8.200
-5.200
3.000

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging
Ontrekking
Stand per 31 december

De bestemmingsreserve is gevormd voor de volgende doelen: ten aanzien van de aanstaande
verhuizing worden de volgende lasten verwacht met een totaalbedrag van € 3.000:
laminaat/verf/scheidingskasten € 1.750, drukkosten € 500, openingsactie/feestelijke opening € 250,
archief meenemen € 500 en aankoop speelgoed voor leeftijdsgroepen waarvoor het moeilijk is aan
cadeau’s te komen (€ 500).
Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2019
€

31-12-2018
€

682
682

682
682

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
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