BELEIDSPLAN 2018—2021
STICHTING SPEELGOEDBANK DEN HELDER

“Die big smile is prachtig om te zien”

1 januari 2018

1

Inhoud
1. Missie, visie en doelstelling ................................................................................................................ 3
2. Werkwijze ........................................................................................................................................... 3
3. Hoe bereiken wij onze doelstelling?.................................................................................................... 4
4. Samenwerking met andere organisaties .............................................................................................. 5
5. Organisatie en het financieel beheer.................................................................................................... 5
5.1 Algemeen....................................................................................................................................... 5
5.2 ANBI ............................................................................................................................................. 6
5.3 Communicatie ............................................................................................................................... 6
5.4 Menskracht .................................................................................................................................... 6
5.5 Uitgaven ........................................................................................................................................ 7
5.6 Inkomsten ...................................................................................................................................... 7
6. Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) ...................................................................... 7

1 januari 2018

2

1. Missie, visie en doelstelling

Op 5 februari 2014 is de Stichting Speelgoedbank Den Helder opgericht (verder te noemen:
De Speelgoedbank), feitelijk functioneerde De Speelgoedbank al vanaf 1 januari 2012.
Wij helpen gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 t/m 12 jaar, die op of onder
het bijstandsniveau moeten rondkomen en door financiële problemen niet in staat zijn
speelgoed aan te schaffen voor de kinderen (laat staan een verjaardag-, Sinterklaas- of
Kerstcadeau.)
Dit doen wij omdat speelgoed belangrijk is voor kinderen. Ze leren erdoor spelen, delen, hun
fijne motoriek te ontwikkelen en mee te doen met hun leeftijdsgenoten.
De Speelgoedbank wil daarnaast ook een ontmoetingspunt zijn voor vrouwen in achterstand
situaties.
De Speelgoedbank richt zich op de regio Den Helder/Julianadorp.
In deze regio zijn ongeveer 275 gezinnen met 420 kinderen onder de 12 jaar die tot onze
doelgroep behoren; minimaal 40% daarvan, dus 168 kinderen, willen wij bereiken. In de
toekomst zouden wij graag alle kinderen willen bereiken maar wij denken dat dit zeker 5 jaar
gaat duren.

2. Werkwijze

Wij verzamelen speelgoed via 1 inzamelpunt in Den Helder waar mensen hun speelgoed
kunnen afgeven. Naast speelgoed verzamelen wij ook kinderboeken.
Het speelgoed dat is verkregen wordt door ons schoongemaakt en zo nodig gerepareerd en
uitgestald in onze ruimte- gevestigd in een buurthuis – in het centrum van Den Helder.
Bijstandsgezinnen en/of mensen met financiële problemen die van een uitkering moeten
rondkomen, kunnen met/voor hun kinderen elke maand speelgoed uitzoeken en ze mogen als
extraatje een boek of dvd meenemen. Speelgoed dat is verkregen kan men weer inleveren
voor hergebruik. Het is overigens ook mogelijk om speelgoed te kopen.
Hiertoe is De Speelgoedbank iedere woensdagmiddag open van 13.30 uur tot en met 15.30
uur.
Als de kinderen speelgoed uitzoeken, kunnen ouders aan de koffietafel een kopje koffie of
thee nemen. Zij kunnen kennis maken met andere ouders die in dezelfde situatie zitten en
ervaringen en informatie uitwisselen. Ook met het team van De Speelgoedbank is overleg
mogelijk
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Ouders kunnen een verwijzing krijgen voor De Speelgoedbank via:
het maatschappelijk werk MEE-De Wering en/of de Sociale Dienst.
de opvoedpoli, het blijf van mijn lijf huis en de CDMZ (protestantse kerk), Humanitas
en de wijkteams van Den Helder waar de jeugdzorg onder valt.
Gezinnen die in aanmerking komen voor de voedselbank zijn al gescreend en zijn op
vertoon van hun pasje en ID – kaart welkom bij De Speelgoedbank
Op dit moment zijn er 50 gezinnen in het bestand met in totaal 101 kinderen.
De Stichting heeft 8 (enthousiaste) vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

3. Hoe bereiken wij onze doelstelling?
Wij willen allereerst de huidige openstelling (op de woensdagmiddag) en
bereikbaarheid in het centrum van Den Helder handhaven. De locatie is immers voor
de doelgroep goed bereikbaar en toegankelijk gebleken, in de eerste periode dat wij
daar functioneren. Dit houdt in, dat het erg belangrijk is dat wij zo snel mogelijk
inkomsten verwerven zodat zeker is dat wij de huur in de komende jaren kunnen
betalen.
Een tweede voorwaarde voor een goed functioneren is, dat wij voldoende
opslagruimte hebben voor speelgoed dat (nog) niet in De Speelgoedbank kan worden
aangeboden. Die ruimte is nu aanwezig. Wij huren een box van Woningstichting Den
Helder.
Naast de gewone uitgifte van speelgoed zullen wij een aantal bijzonder activiteiten
organiseren rond Sinterklaas.

Voorts willen wij deelnemen aan manifestaties als de opvoedmarkt en de
vrijwilligersmarkt, samen met onder meer: Humanitas, Parlan, Stichting MEE- De
Wering, Triversum, de opvoedpoli ea.
Daarnaast gaan wij door met het organiseren van een open dag, om bekender te
worden onder de gezinnen uit onze doelgroep en ook bij organisaties die voor ons van
belang zijn.
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4. Samenwerking met andere organisaties
Er is een samenwerking met de Stichting Babyspullen uit Heerhugowaard:
babyspullen die De Speelgoedbank inzamelt gaat naar hen en omgekeerd gaat hun
kinderspeelgoed naar ons. Deze samenwerking willen wij graag voortzetten.
De samenwerking met een van de twee Voedselbanken in Den Helder is niet optimaal.
Wij zullen allereerst de samenwerking met de andere voedselbank intensiveren.
Wellicht is het interessant om met andere speelgoedbanken te gaan samenwerken naar
analogie van de voedselbanken en kledingbanken, maar voorshands ontbreekt het ons
aan tijd om dit uit te werken.
In ieder geval is het van belang dat wij met de Gemeente Den Helder een meer
structureel contact opbouwen.

5. Organisatie en het financieel beheer
5.1 Algemeen
Wij zijn van mening dat mensen die betrokken worden (of zijn) bij onze stichting niet mogen
aanzetten tot haat of gebruik van geweld. Bestuurders en gezichtsbepalende personen van De
Speelgoedbank mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
Zoals ook in de statuten is bepaald ontvangen bestuursleden van De Speelgoedbank geen
beloning voor hun werkzaamheden.
Het moge duidelijk zijn dat De Speelgoedbank geen winstoogmerk heeft.
Ons uitgangspunt is dat wij transparant willen zijn.
Wij voeren een zodanige administratie dat duidelijk blijkt welke kosten zijn gemaakt en wat
de aard en omvang zijn van de uitgaven. Tevens blijkt daaruit welke bedragen aan
bestuursleden zijn betaald voor de vergoeding van onkosten.
De Speelgoedbank werkt met een begroting en jaarrekening.
Er wordt een financiële planning voor een aantal jaren opgesteld om te komen tot een gerichte
werving en een nog doeltreffender besteding van gelden.
Een samenvatting van de jaarrekening wordt op de website gepubliceerd.
De Speelgoedbank zal een accountant aantrekken voor de controle van de boeken mits dit
financieel haalbaar is.
Het vermogen van De Speelgoedbank bedraagt niet meer dan redelijkerwijs noodzakelijk is
voor de continuïteit van de stichting.
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Er dient een reserve te worden opgebouwd om verplichtingen te kunnen aangaan. Voorshands
echter is het financiële beleid er eerst op gericht om de eerste investeringen te dekken en de
huur voor de komende jaren veilig te stellen.
Wij bekijken ieder jaar wat de resultaten zijn geweest, door het bespreken van de
jaarrekening/het jaarverslag. Het beleidsplan wordt eens per drie jaar herzien (2021).
Als de Stichting wordt opgeheven c.q. geliquideerd komt een eventueel batig saldo ten goede
aan een andere ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

5.2 ANBI
De Stichting wil een ANBI- instelling worden. Donateurs kunnen daardoor giften aftrekken
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden
voldaan zullen worden gerealiseerd en de aanvraag wordt ingediend in 2018

Vervolgens willen wij blijven voldoen aan deze voorwaarden en wij zullen daarom jaarlijks
bekijken of wijzigingen (in correspondentie adres bijvoorbeeld) moeten worden doorgegeven
aan de Belastingdienst (2019 ev.)

5.3 Communicatie
De Speelbank heeft een website waarop informatie wordt verstrekt en nieuwsbrieven en
verslagen te lezen zijn. Waar nodig wordt een nieuwsbrief ook schriftelijk verstuurd aan
belangstellenden.
Wij zijn ook te vinden op Facebook en melden ons aan bij de Kennisbank Filantropie (2018).

5.4 Menskracht
De Stichting drijft op de inzet van de 8 vrijwilligers en met name op de 4 bestuursleden.
Dat is een te klein aantal gezien de hoeveelheid werk die moet worden verricht en het maakt
de Stichting te kwetsbaar.
Wij gaan na
welke taken/functies zijn te onderscheiden die door andere vrijwilligers kunnen
worden gedaan
hoe wij deze vrijwilligers kunnen aantrekken en zetten de nodige acties in gang.
(2018.)

1 januari 2018

6

5.5 Uitgaven
Wij streven naar een minimum aan overheadkosten, zodat zoveel mogelijk van de inkomsten
ten goede komt aan het doel.

5.6 Inkomsten
Wij hopen inkomsten te verwerven via: donaties van particulieren, lijfrenteschenkingen,
erfstellingen en legaten ( deze worden slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaard), subsidies van fondsen en via sponsoring.
In eerste instantie richten wij ons op bijdragen van particulieren door het aantrekken van
donateurs. Of en zo ja hoe dit moet in een soort “vrienden van “constructie willen wij nader
bezien (2019 ev.)
Daarnaast leggen wij in 2018 een basis voor een structurele fondsenwerving. Dat doen we
door te inventariseren welke fondsen voor ons van belang zijn en documentatie gereed te
maken zodat wij aanvragen kunnen doen. Vervolgens zal medio 2015 worden begonnen met
een stelselmatige fondsenwerving.
Voor het meer verkrijgen van inkomsten – maar evengoed voor het werven van vrijwilligers
en verkrijgen van speelgoed - moeten wij investeren in zaken als flyers en ander PR materiaal.

6. Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )
Op 25 mei 2018 treedt de AVG in, ook wij moeten voldoen aan deze voorwaarden. Wij
werken niet met gegevens zoals de financiële situatie van de gezinnen. De gegevens die wij
hebben zijn, de namen van de kinderen en contact gegevens van de gezinnen. Wij halen de
gegevens van de gezinnen erbij als zij binnen komen, eerder niet.
Wij zullen te allen tijde toestemming vragen aan de gezinnen als het gaat om hun gegevens en
bijvoorbeeld foto’s maken.
Onze vrijwilligers, hebben een AVG verklaring getekend waarin zij er mee akkoord gaan om
verantwoordelijk om te gaan met gegevens van de stichting en onze cliënten.
Stichting Speelgoedbank Den Helder
Koningdwarsstraat 146
1781 Den Helder
06 - 27556825
speelgoedbankdenhelder@hotmail.nl
www.speelgoedbankdenhelder.nl
KvK 59929251
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