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1. Inleiding: “Speelgoed voor ieder kind” 
Voor kinderen uit gezinnen met een klein budget (op- of onder de armoedegrens) is het krijgen van 
zomaar een stukje speelgoed of een verjaardagscadeautje niet vanzelfsprekend. 

Armoedegrens: Een gezin leeft in armoede als het langere tijd niet beschikt over middelen, 
goederen en voorzieningen die als minimaal noodzakelijk voor een huishouden worden beschouwd. 
Voor een gezin met 2 kinderen is dat een budget van <1500 euro netto (Bron: Armoede en Sociale 
uitsluiting 2018 / CBS).  
 
In Woerden gaat dat om ongeveer 2000 gezinnen waartoe ca 850 kinderen behoren. Wij zamelen 
bruikbaar speelgoed in, dat er aantrekkelijk uitziet, dat onbeschadigd, schoon en compleet is, en 
geven dat aan hen door. Voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Ieder kind heeft 
recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders.  
 
2. Initiatiefnemers:  
Speelgoedbank Woerden is op 12 december 2017 opgericht door Kiwanisclub Woerden ‘t Groene 
Hart, een onderdeel van Kiwanis International, een wereldwijde service-organisatie van vrijwilligers 
die zich inzet voor het verbeteren van de wereld voor kinderen; kind per kind en gemeenschap per 
gemeenschap.  
De motto’s van Kiwanis zijn "serving the children of the world" en “Kids need Kiwanis”. Op vele 
manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen 
lokaal en wereldwijd.  

Na uitgebreide voorbereiding en dry runs is de Speelgoedbank Woerden op 9 februari 2018 officieel 
geopend door burgemeester Viktor Molkenboer van Woerden. 
 
Kiwanisclub Woerden ‘t Groene Hart heeft zich voor 3 jaar garant gesteld voor de exploitatie en per 
1 januari 2021 is de Speelgoedbank zelfstandig opererend als gezonde organisatie overgedragen 
aan een nieuw bestuur met een enthousiaste achterban van vrijwilligers. 
 
3. Doelstelling van de Stichting Speelgoedbank Woerden  
De Stichting heeft als doel het exploiteren van een speelgoedbank, door het doorgeven van goed, 
herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en het verrichten van alle 
verdere handelingen, die daarmee verband houden of bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht 
haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzameling van speelgoed van particulieren en 
derden.  
 
4. Visie en Missie:  
De Speelgoedbank wil speelgoed voor ieder kind tot 13 jaar in armoede in Woerden beschikbaar 
stellen. Spelen met speelgoed is voor kinderen belangrijk voor hun ontwikkeling.  
 



Organisatievisie:  
De stichting werkt aan het realiseren van deze visie vanuit onze betrokkenheid met kinderen (en 
hun ouders of verzorgers). Wij dragen hier actief aan bij en doen dit met zo veel mogelijk vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten.  
 
Missie:  
Kinderen die geen of beperkt toegang hebben tot goed en deugdelijk speelgoed de mogelijkheid 
geven om te spelen door aan hen gratis speelgoed te verstrekken en 
kinderen (onder meer) daardoor in staat stellen zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief 
opzicht (optimaal) te ontwikkelen. 
  
Goed en deugdelijk speelgoed is speelgoed dat:  
• Uitnodigt tot creatief, fantasierijk en/of educatief spel,  
• Onbeschadigd, compleet, schoon en bruikbaar is,  
• Sociale en/of motorische ontwikkeling stimuleert,  
• Aantrekkelijk is voor kinderen.  
- Digitale media wordt alleen gegeven als dat in onze visie bijdraagt aan de cognitieve en 
motorische ontwikkeling van het kind.  
- Wij verstrekken geen speelgoed dat geweld propageert.  
 
Wij realiseren onze missie en doelstellingen door:  
Organisatie:  
• Elkaar met respect en integer te behandelen, zonder oordeel  
• Ons beleid (normen en waarden) actief uit te dragen over hoe om te gaan met elkaar  
• Een actief en betrokken bestuur te hebben  
• Een zinvolle vrijetijdsbesteding en ontmoetingsplek te zijn voor vrijwilligers  
• Onze vrijwilligersfamilie te vinden, aan ons en de missie te binden en te boeien bij het helpen van 
de kinderen.  
Werving:  
• Een netwerk aan verwijzers op te bouwen en voortdurend uit te breiden  
• Ouders en kinderen op te zoeken en te attenderen op ons bestaan  
Uitgifte (winkel) en speelgoed:  
• Goed, schoon en mooi speelgoed weg te geven  
• Speelgoed verzorgd, leuk en attractief te presenteren, waardoor kinderen echt het gevoel krijgen 
een cadeautje uit te zoeken  
• De winkel als stabiele factor te presenteren; goed verzorgd en attractief  
Bezoekers:  
• Een bezoek aan onze winkel een uitje te laten zijn voor kinderen en ouders door de winkel een 
echte speelgoedwinkel te laten zijn  
• Een luisterend oor te bieden aan zowel ouder als kind  
• Kinderen (en ouders) te helpen om met aandacht speelgoed uit te zoeken dat past bij de 
interesses, leeftijd en ontwikkeling van het kind  
 
5. Hoe gaan wij te werk:  
Er is een solide verwijzers protocol opgesteld dat wordt gedeeld met verwijzers zoals huisartsen en 
andere medische hulpverleners, sociale instellingen en kerken. Kinderen mogen – na verwijzing 
door bv. de Voedselbank, stichting Ferm werk of de kerk - 4 keer per jaar speelgoed komen 
uitzoeken en de keer na hun verjaardag mogen zij een extra, groter cadeau uitzoeken. 
  
Voor verwijzers zijn ook folders over de Speelgoedbank beschikbaar.  
 
Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met het innemen, selecteren en uitdelen van speelgoed. Elke 
inname en uitgifte wordt geëvalueerd om onze processen continue te verbeteren. 
 
 



6. Juridische structuur: Stichting, Bestuur en Raad van Toezicht  
De Stichting Speelgoedbank Woerden is op 12 december 2017 opgericht en staat ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 70325529. De 
Stichting heeft vanaf de oprichtingsdatum een ANBI-erkenning. 
 
Leden en taakverdeling Bestuur:  
Dhr. J. Filarski    voorzitter: beheer en externe communicatie  
Mw. W.A. van Laar- de Graaf  secretaris: interne communicatie, website en secretariaat 
Mevrouw M. van der Vis  bestuurslid: verwijzers en vrijwilligers   
De heer R.M. Nederpelt   penningmeester: faciliteiten en financiën  
 
Leden en taakverdeling Raad van Toezicht  
Dhr. Th. W.J.A Kemper   voorzitter: beheer en communicatie  
Mw. G.G. Floor    lid: verwijzers en vrijwilligers  
Mw. C. Fris - van Gasteren  lid: faciliteiten en financiën  
 
7. Financiële structuur:  
Inkomsten: Inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, sponsorbijdragen, statiegeld-acties, 
donaties, giften en rente-inkomsten.  
Incidentele uitgaven: De belangrijkste incidentele uitgaven zijn gedaan voor de aanschaf van kasten 
om het speelgoed in uit te stallen en kisten voor boeken en knuffels. Ook hebben wij 
magazijnstellingen aangeschaft voor de opslag van de voorraad speelgoed. 
Structurele uitgaven behelzen huur van de locatie, operationele kosten en verzekeringen. Tevens 
kopen wij ieder jaar speelgoed om de tekorten in het assortiment aan te vullen.  

8. Begroting en verslaggeving: 
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. De penningmeester streeft ernaar 
binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar een goedgekeurde balans en staat van baten en 
lasten over het afgelopen jaar op de website te plaatsen. 

 

 

Woerden, 
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Woerden 


