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Voorwoord van het bestuur 

 
Het is ons als bestuur en werkgroep van de Stichting Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen 
een genoegen om ons eerste jaarverslag aan u te presenteren. Met dit jaarverslag 
informeren wij u graag over het ontstaan en de ontwikkelingen over het jaar 2018. 
Achtereenvolgens informeren wij u over het ontstaan van onze stichting, de locatie, de 
financiering en aankopen, de PR, het openingsfeest, onze plannen voor 2019 en onze 
stichtingsgegevens. 
 
Wij hopen met de Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen een gastvrije plek in de regio te zijn 
waar ouders en kinderen graag komen om speelgoed te lenen en uit te proberen. 
 
Graag willen wij in dit jaarverslag alle sponsoren van harte bedanken voor hun bijdrage om 
de Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen mogelijk te maken. Daarnaast willen we ook alle 
medewerkers in de uitlening bedanken voor hun vrijwillige inzet! 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Heeft u vragen of wilt u kennismaken dan bent u van harte welkom om langs te komen als 
de speel-o-theek open is op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. Of u kunt mailen 
naar: speelotheekmm@gmail.com. 
 
Het bestuur van stichting Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen. 
 
Femke Reijnen Voorzitter 
Marrit Snel Secretaris 
Jesse Willemse Penningmeester 
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1. Verslag van het bestuur 

Voortraject 
Veel jonge ouders die momenteel in Maarn en Maarsbergen wonen zijn hierheen verhuisd uit 
grote steden zoals Utrecht. Van hen bezochten velen daar een speel-o-theek. Eenmaal in 
Maarn gesetteld missen zij de mogelijkheid om een speel-o-theek te bezoeken. Zo is het 
idee voor het opzetten van een speel-o-theek ontstaan. 
 
Op initiatief van Femke Reijnen is een stuurgroep samengesteld. Vanaf maart 2017 tot eind 
2018 is deze stuurgroep elf keer bijeen geweest. Er is via scholen en kinderdagverblijf een 
enquête verstuurd om de behoefte aan een speel-o-theek te peilen onder Maarnse en 
Maarsbergse ouders. Respondenten waren positief over het idee. Er was met name 
behoefte aan speelgoed voor 4-6 jarigen.  
 
Er is een plan van aanpak geschreven met hierin het doel en hoe dit te bereiken. 
De Speel-o-theek Maarn/Maarsbergen heeft ten doel: het adviseren, stimuleren, 
ondersteunen en begeleiden van activiteiten gericht op het uitlenen van speelmiddelen aan 
kinderen, om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, 
door het gelegenheid te geven op een juiste manier met verantwoord speelgoed te spelen. 
 

Locatie 
De zoektocht naar een locatie voor de speel-o-theek nam lange tijd in beslag. Met 
Dagcentrum De Regenboog, Bibliotheek ZOUT en diverse sportverenigingen is overleg 
geweest. Uiteindelijk is bij het Jongeren Ontmoetings Punt (JOP) een locatie gevonden waar 
de speel-o-theek op zaterdagochtend kosteloos gebruik van kan maken. Door de 
aanwezigheid van een ruime inloopkast was de aanschaf van speelgoedkasten niet nodig. 
 

Oprichting stichting 
In juni 2018 was de officiële oprichting van de stichting Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een bankrekening kon vanaf dat 
moment worden geopend zodat financiering kon worden aangevraagd. 
 

Financiering 
Financiering heeft plaatsgevonden door sponsoring van het Oranje Fonds, de Gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en de Kinderkledingbeurs Maarn. Heuvelrug Notarissen heeft ons 
geholpen door de Stichting tegen kostprijs in een akte vast te leggen. Bijdragen van 
materialen en korting zijn gegeven door Hema Doorn, Dagcentrum de Regenboog, 
Bibliotheek Z-O-U-T, Leukz.me en Boek & Koek. 
 

Inkoop 
Voor de aanschaf van het speelgoed is gebruik gemaakt van de kennis over verantwoord en 
educatief speelgoed van Liobe Kamminga, eigenaar van Boek & Koek, advies van de 
Vereniging Speelotheken Nederland en een inventarislijst van speel-o-theek het Raafje in de 
Utrechtse wijk Hoograven. Er is uitgegaan van een start inventaris van circa 150 stuks 
speelgoed, gerekend naar 50 leden die elk 3 stuks speelgoed lenen. 
Naast het speelgoed zelf zijn opbergkratten gekocht. 
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Voor het administreren van de uitleen is het softwarepakket Speleo aangeschaft. Ook is een 
mobiel pin-apparaat gekocht waardoor geen contant geld beheerd hoeft te worden. 
Via Dagcentrum de Regenboog zijn verkleedkleren aangeschaft die via de speel-o-theek 
geleend kunnen worden. 
 

PR 
Er is een website gemaakt waarop informatie over de speel-o-theek voor leden en 
geïnteresseerden is geplaatst. Via social media als Facebook en lokale Whatsapp-groepen 
is de komst van de speel-o-theek aangekondigd en er zijn vrijwilligers geworven. 
Voorafgaand aan de opening zijn enkele van de werkgroepleden geïnterviewd en een 
uitgebreid verslag van de opening is verschenen in lokale kranten. Er is een 
kleurplaatwedstrijd via de scholen voorafgaand aan het openingsfeest gehouden. 
Regelmatig werd via social media live herinnerd aan de openingstijden van de 
speel-o-theek. 
 

Openingsfeest 
Op 19 oktober  was de opening van Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen. Het was een groot 
feest met meer dan 100 bezoekers, groot en klein. Er was muziek, drinken, fruit en een 
springkussen. De spreker voor de dag heeft alle mensen ontvangen met een leuk en 
vriendelijk woord van welkom. Er werd bekend gemaakt wie de kleurplatenwedstrijd had 
gewonnen en samen met de wethouder (die ook een korte toespraak hield) mochten zij de 
Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen officieel openen. 
 
Daarna begon de modeshow van de verkleedkleding, begeleid door muziek en voorzien van 
vrolijk commentaar van onze spreker. Na de show mocht iedereen een kijkje gaan nemen bij 
de speel-o-theek en lid worden. Dit leverde onze eerste 30 leden op! 
Het was druk in de speel-o-theek en de mensen waren enthousiast over het aanbod van 
speelgoed. Tot slot konden de kinderen in de bibliotheek nog genieten van een prachtige 
poppentheatervoorstelling. 
 
Het openingsfeest is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Dubbele Jan 
(poppentheater), ARNICK (fotografie), Plus supermarkt (eten en drinken), Dagcentrum De 
Regenboog (kleding modeshow), Passiflora (bloemen), M-at-Work (geluid), Onze JOP Maarn 
en vele vrijwilligers. 
 

Jaarafsluiting 
Op 31 december 2018 had de Speel-o-theek 39 leden. Achttien vrijwilligers zorgden ervoor 
dat de speel-o-theek op zaterdagen tussen 10 en 11.30 open is. Door het grote aantal 
bezoekers en de tijd die het controleren, innemen en uitlenen kost blijft het voorlopig 
noodzakelijk dat drie vrijwilligers per week de speel-o-theek be-”vrouwen”. 
In samenwerking met de voedselbank hebben leden van de voedselbank uit Maarn of 
Maarsbergen met gezinsleden tussen 0 en 8 jaar een gratis abonnement op de 
speel-o-theek aangeboden gekregen. 
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2.  Toekomst 
 
Locatie 
De ruimte van het JOP is smal en in de inloopkast past een enkel gezin. Al snel bleek de 
ruimte wat krap als tijdens de uitlening drie of meer leden kwamen ruilen. Om die reden 
zullen we het komende jaar onderzoekende gesprekken gaan voeren met de Bibliotheek 
Z-O-U-T voor een verhuizing naar de bibliotheek. Samenwerking met de bibliotheek heeft 
ook andere voordelen. De bibliotheek kan dan ook op zaterdag open op basis van self 
service en klanten kunnen hun bezoek aan speel-o-theek en bibliotheek combineren, wat de 
zichtbaarheid van de speel-o-theek vergroot. 

Speelgoed 
Op dit moment bestaat het assortiment uit voornamelijk nieuw aangeschaft speelgoed. Van 
de binnengekomen abonnementsgelden kan nieuw speelgoed aangeschaft worden. Met het 
oog op duurzaamheid en slim gebruik van gelden, willen we ook tegemoet komen aan de 
wens van betrokken bewoners gebruikt speelgoed te doneren. Om kwalitatief hoogwaardig 
speelgoed te blijven bieden willen we gaan werken met een wensenlijst en enkel speelgoed 
in goede staat opnemen in het assortiment. 

Samenwerking 
De samenwerking met Dagcentrum de Regenboog en Bibliotheek Z-O-U-T willen we het 
komend jaar versterken. Cliënten van dagcentrum de Regenboog gaan ons assisteren met 
het schoonmaken en innemen van het speelgoed. Bij de ontwikkeling van randactiviteiten 
die in het verlengde liggen van de doelstelling kan samenwerking met andere lokale partijen 
worden gezocht. 
 
Vrijwilligers 
We willen de uitleenvrijwilligers meer betrekken bij de organisatie. Dit gaan we doen door 
mogelijkheden te creëren elkaar informeel te ontmoeten en mee te denken en werken aan 
de toekomst van de speel-o-theek. 

PR 
We willen de regiofunctie van de speel-o-theek versterken door flyers te verspreiden en 
gebruik te maken van (sociale) media. Bestaande klanten worden door berichten op sociale 
media voorgelicht over het (vernieuwde) aanbod van de speel-o-theek. 
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3.  Organisatie 
 
Sinds 20 juni 2018 is de Stichting Speel-o-theek Maarn-Maarsbergen officieel opgericht. De 
stichting heeft ten doel: 
Het adviseren, stimuleren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten gericht op het  
uitlenen van speelmiddelen aan kinderen, om zo een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, door het gelegenheid te geven op een juiste 
manier met verantwoord speelgoed te spelen. 
De doelgroep van de stichting zijn kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar.  
 
Het postadres van de stichting is: Kastanjelaan 29, 3951 AX Maarn. KvK: 71931473 
 

Bestuur 
Aan de oprichting van de Speel-o-theek is op initiatief van Femke Reijnen gewerkt door een 
zevenkoppige stuurgroep. Deze bestaat uit: Sytske Nicolai, Lena-Lynn Klinefelter, Bregje 
Hoogbergen, Liobe Kamminga, Jesse Willemse, Femke Reijnen en Marrit Snel. 
 
Bij de oprichting van de stichting is hieruit het bestuur benoemd: 
 
Voorzitter:  Femke Reijnen 
Penningmeester: Jesse Willemse 
Secretaris:  Marrit Snel 
 
Commissies:  
PR/IT:  Sytske en Bregje 
Inkoop: Liobe en Lena-Lynn 
P&O: Femke en Marrit 

 

Vrijwilligers 
Bij de speel-o-theek zijn naast bestuur en stuurgroep zo’n 12 uitleenvrijwilligers actief. Zij 
verzorgen de uitleen en inname van het speelgoed en het inschrijven en wegwijs maken van 
nieuwe abonnees tijdens openingstijden op zaterdagochtend.   
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4.  Jaarrekening 
 

Inkomsten      Uitgaven     

€ 1.500,00   Gift Kinderkledingbeurs  € 2.665,44    Speelgoed 

€ 1.500,00   Bijdrage Gemeente Utrechtse Heuvelrug  € 170,15   Oprichting Stichting 

€ 1.500,00   Bijdrage Oranje Fonds  € 514,26   Speleo Software 

€ 739,70   Inkomsten Abonnementsgelden en Boetes  € 20,66   Bankrekening 

     € 80,50   Communicatie en PR 

      € 184,76   Kantoorbenodigdheden

      € 43,10    Catering Vrijwilligers 

          

€ 5.239,70   Totaal inkomsten 2018  € 3.678,87    Totaal uitgaven 2018 

           

           

€ 1.560,83    Saldo 01-01-2019       

 

5.  Begroting 

 

 

Inkomsten      Uitgaven     

€ 1.007,50   Abonnementsgelden  € 850,00    Speelgoedkast 

€ 500,00    Gift Lions  € 75,00   Kantoorbenodigdheden 

€ 1.560,83    Reserves 2018  € 100,00   Vrijwilligers 

      € 1.500,00   Speelgoed 

      € 75,00    PR 

           

€ 3,068,33   Totaal inkomsten 2019  € 2.600,00    Totaal uitgaven 2019 

           

€ 468,33    Verschil begroting       
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