
 

Jaarverslag speelgoedbank 2021:  

Vanaf januari 2021 fungeert de speelgoedbank niet meer onder de vlag van Kiwanisclub Woerden 

maar is er een zelfstandig bestuur met eigen vrijwilligers. 

Bestuursleden met ingang van januari 2021: 

• Jeroen Filarski, voorzitter 

• Rene Nederpelt, penningmeester  

• Marion vd Vis, vrijwilligers  

• Wilma van Laar, secretaris 

Raad van Toezicht met ingang van januari 2021 

• Theo Kemper, voorzitter 

• Tineke Floor 

• Carlie Fris 

Corona: 

Het jaar 2021 was alweer een Coronajaar. Vanwege de lockdown was de speelgoedbank gesloten 

t/m april 2021. Met Pasen zijn aan alle gezinnen tasjes gebracht met speelgoed (op leeftijd 

aangepast), lego en iets lekkers. Met dank aan de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers! 

       

Vanaf mei 2021 was er weer uitgifte (7x) en inname (2x) op de Jan de Bakkerstraat.  

 

Kinderen:  

I.v.m. de coronaregels worden de cliënten sinds 2020 op afspraak uitgenodigd, dit brengt veel rust 

zodat de kinderen op hun gemak speelgoed kunnen uitzoeken. 

Er zijn 55 gezinnen die gebruik maken van de speelgoedbank, dit zijn ca 130 kinderen van 0 t/m 12 

jaar. In november/december zijn 4 nieuwe gezinnen aangemeld.  

Met ingang van februari 2022 gaan we over op andere tijdstippen in verband met sportende 

kinderen. De kinderen worden uitgenodigd tussen 10.00 en 14.00 op de 2e zaterdag van de maand.  



In principe mogen ze 4x per jaar komen. Als ze jarig zijn geweest mogen ze een extra groot/nieuw 

cadeau uitzoeken.   

Verder wordt er hard gewerkt aan uitbreiding cliënten bestand, er is een bezoek gebracht aan Ferm 

Werk, hier waren we sinds 2019 uit beeld. Dit wordt nu weer opgestart, verwijsbrieven zijn 

verzonden en er worden nieuwe flyers gebracht om de speelgoedbank onder de aandacht te 

brengen. Ook op diverse scholen wordt de speelgoedbank gepromoot.  

Financiën: Van een sponsor is nieuw zomerspeelgoed ontvangen t.w.v. 1000 euro en ook konden wij 

dankzij diverse donaties nieuw speelgoed aanschaffen voor verjaardagen en sinterklaas. 

Samen met een paar klasgenootjes verkocht June Sol (8) zelfgemaakte sieraden van loombandjes. De 

opbrengst was voor een goed doel: de speelgoedbank in Woerden. In september ging ze langs om de 

cheque te overhandigen.  

    

Ook in september kregen wij een telefoontje van een echtpaar dat een fiets van de Postcode loterij 

gewonnen had. Ze wilden graag deze fiets aan een kind geven. Wij hebben lootjes getrokken uit alle 

namen van onze kinderen in de leeftijd 10-12 jaar. Hierboven een foto van een blije winnaar! 

Sinterklaas 2021: 

Deze uitgifte is ook vanuit de Jan de Bakkerstraat gedaan. Uitgenodigd zijn: 55 gezinnen (130 

kinderen), er zijn 41 Gezinnen geweest voor 94 kinderen. Later zijn bij nieuw aangemelde gezinnen 

en 1 gezin met Corona nog cadeaus aan de deur gebracht. In totaal  zijn meer dan 100 kinderen blij 

gemaakt met mooie cadeaus. 

  

In december was een inzameling van knutselmateriaal op de Constantijnschool in samenwerking met 

stichting Present. Hiervan zijn 119 erg mooie pakketten samengesteld die de eerstvolgende uitgiftes 

meegegeven worden.  



Vrijwilligers: Er is een bestand van 26 enthousiaste vrijwilligers.  In november was er een gezellig 

samenzijn in Eetkamer Bredius met een groot deel van deze vrijwilligers en op deze avond is o.a. 

besloten de tijdstippen van uitgifte te wijzigen naar 10-14 uur op de 2e zaterdag van de maand. Het is 

een uitdaging om alle vrijwilligers  betrokken te houden in deze lastige tijd. 

Huisvesting: Vanwege een verbouwing kunnen we nog niet terug naar het Oudeland, er was een 

lichte hoop dat we misschien halverwege 2022 weer naar deze locatie terug zouden gaan, maar de 

kans is groot dat het januari 2023 wordt dus we hopen dat we nog een poosje in onze tijdelijke 

locatie Jan de Bakkerstraat kunnen blijven. Als dat niet het geval is zullen we halverwege dit jaar op 

zoek moeten naar een andere tijdelijke locatie. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Speelgoedbank Woerden 

www.speelgoedbankwoerden.nl 


