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Inleiding

Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Speel je mee. In dit jaarverslag vindt u alles
over het tweede jaar van onze Stichting, ons doel en hoe dat doel in 2014 is gerealiseerd.
Ook willen we u informeren over onze plannen voor 2015.

Even in het kort iets over het ontstaan van onze Stichting.
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.
Daarnaast probeert Stichting Speel je mee een bijdrage te leveren aan een beter milieu door
middel van het recyclen van speelgoed.

Stichting Speel je mee is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur, bestaande uit een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
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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 verjaardag te vieren zoals ze dat graag zouden willen en is een
verjaardagscadeau 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 de verjaardagen van hun kinderen tot en met hun 12e
verjaardag, door middel van een cadeau en een feestpakket.
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.
De doelstellingen zijn samen te vatten in het volgende motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!

Organisatie Stichting Speel je mee
De basis van de organisatie bestaat uit 3 bestuursleden. Zij verrichten samen alle dagelijkse
werkzaamheden. Voor het controleren en schoonmaken van ingezameld speelgoed wordt
een beroep gedaan op een wisselende groep vrijwilligers, grotendeels bestaand uit vrienden
en kennissen die de Stichting een warm hart toedragen.
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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. Het overleggen van inkomensgegevens is hierdoor
overbodig. Alle inschrijvingen worden verwerkt in een bestand welke wekelijks bijgewerkt
wordt.

Werkwijze
Door middel van het inzamelen van (tweedehands) speelgoed wordt een breed assortiment
opgebouwd dat gecontroleerd en schoongemaakt wordt. Het goede speelgoed wordt in de
winkel aangeboden aan gezinnen die leven op bijstandsniveau. 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 minimale “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

De gezinnen kunnen na inschrijving zelf een cadeau uitkiezen uit de winkel welke bij hun
jarige kind(eren) past. Dit is een belangrijk speerpunt van de organisatie, het kind moet
uiteraard wel iets krijgen wat hij of zij leuk vindt! Iedere speelgoeduitgifte wordt in een
bestand bijgehouden.

Jaarverslag Stichting Speel je mee 2014

Pagina 5

Blik in de winkel

en de snuffelhoek

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.
Naast het verjaardagscadeau 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.

Kast voor kinderfeestjes
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Vanaf 1 oktober 2014 biedt de Stichting ook de mogelijkheid aan alle gezinnen om een
feestpakket aan te vragen om de verjaardag van hun kind(eren) te kunnen vieren.

Public relations
In 2014 heeft de organisatie zich op alle fronten ingezet om de naamsbekendheid binnen en
buiten de doelgroep te vergroten. Hiervoor is het hele jaar actief gebruik gemaakt van social
media, met ruim 100 volgers op Twitter en 400 op Facebook eind 2014.
Het nieuwe jaar werd goed ingeluid door de organisatie te profileren op de
Nieuwjaarsreceptie van Gemeente Helmond. Vele gesprekken werden gevoerd met diverse
gemeenteraadsleden en Burgemeester en Wethouders.
Later in januari is de organisatie door een vrijwilligster aangemeld voor de 5x5 actie van het
Eindhovens Dagblad, waarmee kans gemaakt werd op 5000 euro. Het leverde wel
naamsbekendheid op maar helaas geen prijs.

Een hele leuke troost was de enorme lading speelgoed die de dames van Verwende Apen na
een inzameling in hun winkel in Someren eind januari kwamen brengen!

Inzameling Verwende Apen
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In februari hebben alle Helmondse gezinnen met een uitkering een informatiebrief met
folder ontvangen via Werkplein om hen te attenderen op Stichting Speel je mee.
In maart werd in het kader van NLdoet in de winkel en in het magazijn geklust met een
aantal vrijwilligers.
Begin oktober werd door Rabo Jeugdland een aantal toegangskaartjes beschikbaar gesteld
waarmee 6 gezinnen blij gemaakt mochten worden!
Eind oktober zat het bestuur aan tafel bij Hetty Aarts van Omroep Helmond om in een radiouitzending van het programma “In het diepe” te vertellen over de organisatie.

Radio-uitzending “In het diepe”

Eind november mocht het speelgoed wat overbleef na de Speelgoedbeurs in Wijkcentrum
De Boerderij in Helmond-Noord allemaal mee naar Stichting Speel je mee. Zo’n 6
personenwagens plus aanhanger vol speelgoed werden op zondagmiddag naar de winkel
getransporteerd.
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Op 1 december verscheen een artikel in het Eindhovens Dagblad over de Sinterklaasactie.

Sinterklaas-actie
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2. Realisatie doelstellingen 2014
Algemene doelstelling
De algemene doelstelling was in 2014 wederom “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 het feestpakket,
welke in oktober is geïntroduceerd.
Ieder gezin krijgt een uitnodiging om dit pakket aan te vragen. Dit feestpakket bevat diverse
artikelen zoals chips, snoep, cake, slagroom en knakworstjes. Ook zitten er versieringen in
het pakket (bijvoorbeeld slingers en ballonnen) die het feest compleet maken. Dit pakket is
in 2014 tot stand gekomen in samenwerking met Plus Marlo en Angela van de Wildenberg in
Helmond en mogelijk gemaakt door ontvangen giften.

In 2014 is het aantal kinderen wat bij de Stichting ingeschreven stond bijna verdubbeld, van
150 naar 286 kinderen.
Deze enorme toename is onder andere te danken aan de goede samenwerking met Stichting
Leergeld, waar bij iedere nieuwe aanvraag voor Stichting Leergeld direct ook een
verwijsbrief voor Stichting Speel je mee wordt meegegeven. Daarnaast is er in
samenwerking met Werkplein Helmond in februari een informatiebrief uitgestuurd naar alle
gezinnen met een uitkering. Deze actie heeft een doorlopend positief effect gehad op de
inschrijvingen in 2014.
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Overzicht uitgifte speelgoed 2014:
Verjaardagen eigen kinderen:

159 cadeaus

Cadeautjes kinderfeestjes:

78 cadeaus

Zomervakantie cadeaus:

89 cadeaus

Kinderboekenweek:

112 boeken

Herfstvakantie cadeaus:

112 spellen

Sinterklaascadeaus:

176 cadeaus

Geboortecadeaus:

9 cadeaus

Welkomstcadeaus:

87 cadeaus

Feestpakketten:

50 pakketten

In totaal werden 822 cadeaus en 50 feestpakketten uitgegeven in 2014.

Een van de doelstellingen voor 2014 was het gezamenlijk vieren van de eerste verjaardag
van Stichting Speel je mee. Dit vond plaats op zondag 1 juni op de Zomermarkt bij
wijkcentrum de Boerderij. Alle kinderen werden uitgenodigd om een kleurplaat in te leveren
bij de kraam van de Stichting, alwaar diverse leuke activiteiten georganiseerd werden, zoals
haarvlechten, nagels lakken en loom-armbandjes maken. Ook waren Mickey en Minnie
Mouse aanwezig en kregen de kinderen chips, een snoepzak en een ijsje.
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De kinderen met de mooiste kleurplaten wonnen uiteraard een leuke prijs.
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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 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.
Naast de twee vaste doorverwijzers is in 2014 samengewerkt met drie maatschappelijke
organisaties die ouders aanmoedigen om gebruik te maken van de diensten van Stichting
Speel je mee: Humanitas ondersteunt via Home-Start en Doorstart ouders bij de opvoeding
van hun kinderen, de Ruilwinkel helpt mensen in armoede door hen uit te laten gaan van
hun eigen kracht en Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Helmond biedt
thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding.
Ook is het netwerk verstevigd door deelname aan het Armoedeplatform. Dit is een
samenwerkingsverband tussen instellingen in Helmond met cliënten/deelnemers die met
armoede worden geconfronteerd, om armoede beter te kunnen bestrijden. In 2014 zijn
diverse overleggen geweest met het Armoedeplatform over hoe de armoede beter te
kunnen bestrijden.
In november heeft een overleg met een afvaardiging van de gemeente Helmond plaats
gevonden over de aanpak van armoede in Helmond.

Jaarverslag Stichting Speel je mee 2014

Pagina 14

Fondsenwerving
In maart werd Stichting Speel je mee benaderd door Kinderopvang t Skooltje, met de leuke
mededeling dat zij in 2014 voor de Stichting een sponsoractie zouden gaan opzetten, om in
2015 een donatie te kunnen doen.
In april vond de Badeendenrace plaats in het Helmondse kanaal, georganiseerd door de
Ronde Tafel Croy. Na afloop van deze race werd een cheque van EUR 3500 aan Stichting
Speel je mee overhandigd.

In juni werd Stichting Speel je mee voor de tweede maal gekozen tot een van de goede
doelen van de Molex Charity walk, een sponsorloop van Molex Interconnect GmbH in
Eindhoven, waarbij afstanden van 8, 18, 25 en 40 km gewandeld konden worden. Aan het
eind van de sponsorloop mocht Stichting Speel je mee een cheque in ontvangst nemen van
maarliefst EUR 5.400.
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3. Doelstellingen 2015
De algemene doelstelling voor 2015 blijft onverminderd samen te vatten in het motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!

en blijft erop gericht om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij het vieren van
de verjaardagen van hun kinderen tot en met hun 12e verjaardag. In beginsel gebeurt dit
door het aanbieden van een cadeautje in combinatie met een feestpakket. De realisatie van
deze doelstelling is afhankelijk van sponsorgelden.
Daarnaast blijft ook voor 2015 het doel overeind om ieder kind drie keer per jaar de
mogelijkheid te geven om een cadeautje mee te nemen naar een kinderfeestje.
Overige doelstellingen:
Continuering van de samenwerking met bestaande partners Stichting Leergeld en Super
Sociaal;
Vergroten van het klantenbestand via bestaande en nieuwe doorverwijzers;
Proces opstellen voor controle of klanten nog in de doelgroep vallen;
Schooltraktaties aanbieden.
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4. Bestuurlijke organisatie 2014
Samenstelling bestuur Stichting Speel je mee per 31 december 2014:
Monique van de Pol

Voorzitter

Hilde Leenders

Secretaris

Marco van de Pol

Penningmeester

Jaarverslag Stichting Speel je mee 2014

Pagina 17

5. Samenvatting financieel verslag 2014

Jaarstukken 2014

•
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Jaarrekening

•

Balans

•

Staat van baten en lasten

•

Toelichting
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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31.12.2014
€

31.12.2013
€

12.166

8.046

12.166

8.046

ACTIEF
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

1

1 Geen accountantscontrole toegepast
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31.12.2014
€

31.12.2013
€

PASSIEF
STICHTINGSKAPITAAL
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

8.287
1.500

4.828
1.000
9.787

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Overige schulden en overlopende
passiva

2.379

5.828

2.218
2.379

2.218

12.166

8.046

1

2

1 Geen accountantscontrole toegepast

2

Geen accountantsverklaring toegepast
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Staat van baten en lasten over 2014

Netto-omzet
Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer
Som der lasten

2013
€

15.783

17.717

1.921
494
9.409

Resultaat

Resultaatbestemming:
Toevoeging aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Totaal

2014
€

1.161
1.318
9.410
11.824

11.889

3.959

5.828

3.459
500

4.828
1.000
3.959

5.828

1

3

3

Geen accountantsverklaring toegepast

1 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.
31-12-2014
31-12-2013
Liquide middelen
€
€
Kas
NL59RABO0175889287
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12.166

76
7.970
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Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatbestemming
Onttrekking ten behoeve van bestemmingsreserve
Stand per 31 december

2014
€

2013
€

4.828
3.959
-500
8.287

4.828
4.828

1.000
500
1.500

1.000
1.000

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatbestemming
Onttrekking ten behoeve van algemene reserve
Stand per 31 december

De stichting heeft in 2014 het 1-jarig jubileum gevierd. De daarvoor ingeschatte kosten bedroegen
€1.000. Deze vallen per 31 december 2014 weer vrij. Het bestuur heeft aangegeven in 2015 mee te willen
doen met de Kinderboekenweek en ter gelegenheid hiervan nieuwe boeken te leveren aan de kinderen
binnen de doelgroep. De verwachte uitgave is €1.000. Tevens willen de bestuursleden zich verder scholen
om de stichting op diverse terreinen nog beter van dienst te kunnen zijn. Gedacht wordt o.a. aan een
cursus website-onderhoud. Voor de cursussen is een bedrag gereserveerd van €500. Tezamen derhalve
€1.500.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2014
€

31-12-2013
€

1.729
650
2.379

489
1.729
2.218

Overige schulden en overlopende passiva
Door bestuur voorgeschoten kosten
Reservering terug te betalen aan Rabobank Coöperatiefonds
Accountantskosten
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