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Woerden, 10 januari 2021
Aan de lezer,
Corona:
2020 is voor ons allen een bijzonder jaar geweest. Ook de Speelgoedbank moest de uitgiftes aan
bij ’t Oude Landt stopzetten omdat de bewoners tot de risicogroep behoren.
Na een korte zoektocht en een welwillende ondernemer hebben wij vanaf 9 mei de uitgifte,
corona-proof, voortgezet in een hal aan de Jan de Bakkerstraat. Door een ander uitgiftesysteem
te kiezen hebben wij nog zoveel mogelijk kinderen aan speelgoed kunnen helpen.
Tijdens de lockdowns hebben wij met Pasen en in de Decembermaand bij alle kinderen een
pakket aan huis kunnen leveren dankzij grote inzet van onze vrijwilligers
Kinderen:
De Speelgoedbank heeft in 2020, ondanks Corona, weer veel kinderen van goed, gebruikt
speelgoed kunnen voorzien (in totaal ca. 200 kinderen).
De gemiddelde leeftijd van de kinderen stijgt nog altijd waardoor er een tekort aan speelgoed
voor 8 – 12 jarigen ontstaat; ook de voorraad voor 4 – 8 jarigen krimpt snel. Gelukkig zijn wij in
staat geweest om voor deze categorieën nieuw speelgoed aan te schaffen, dankzij onze
genereuze sponsoren. Voldoende voorraad van speelgoed voor deze categorieën blijft echter
een punt van aandacht.
Vrijwilligers:
De speelgoedbank draait volledig op onbezoldigde vrijwilligers, een aantal van hen zijn ook lid
van Kiwanisclub Woerden, de founding partner. Wij zien tot ons genoegen een voortdurend
enthousiasme bij de vrijwilligers om zich blijvend in te zetten. Helaas hebben wij onze
vrijwilligersbijeenkomsten moeten annuleren, maar zodra het weer veilig kan halen wij deze in.
Ouderen:
Zoals wellicht bekend leveren wij tegenprestaties aan ‘t Oude Landt in ruil voor een lage huur.
Door Corona werd het aanbieden van deze tegenprestaties helaas onmogelijk gemaakt; wel
hebben wij alle bewoners op verse muffins getrakteerd.
Financiën en huisvesting:
Alweer door Covid hebben wij geen statiegeld acties bij de supermarkten kunnen houden, dat
scheelt inkomsten. Anderzijds hebben wij ook geen kosten gemaakt voor de huur van de
Eetkamer Bredius. Een groot deel van onze sponsoren is ons trouw gebleven. Wij hebben ons
inzamelings- en uitnodigingenproces geoptimaliseerd, mede onder druk van Corona. Financieel
zien wij het jaar met vertrouwen tegemoet.
2021:
Per 2021 stopt de formele rol van Kiwanisclub Woerden bij de Speelgoedbank, conform plan.
Een van de huidige bestuursleden treedt af en wordt vervangen. Tevens wisselt in de RvT één
bestuurslid. Het bestuur van de Speelgoedbank wordt per 1 januari versterkt door een van onze
vrijwilligers. En nog steeds zoeken wij meer kinderen; er is wel groei maar kleiner dan in potentie
mogelijk zou zijn. Daarnaast gaan wij Kiwanisclub Delft ondersteunen met de oprichting van hun
eigen Speelgoedbank; de eerst online vergadering is al geweest.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Speelgoedbank Woerden
www.speelgoedbankwoerden.nl
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