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Inleiding 
 
De Stichting Speelgoedbank Zeeland heeft als doel het inzamelen van, zowel gebruikt als 
nieuw speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan 
de ouders/verzorgers (tijdelijk) te weinig geld hebben om speelgoed te kopen. 
Ieder kind heeft het recht om te spelen ongeacht de financiële situatie van de ouders. Voor 
een groot aantal kinderen is een cadeau voor hun verjaardag of voor de feestdagen 
helemaal niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. Speelgoed is erg 
belangrijk voor de ontwikkeling van de fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen. 
Speelgoed zorgt er bovendien voor dat kinderen sneller met andere kinderen spelen en niet 
in een sociaal isolement komen. 
 
Het speelgoed dat de Speelgoedbank Zeeland ontvangt zijn donaties van particulieren en 
soms doneren bedrijven ook nieuw speelgoed naast een financiële donatie. Het speelgoed 
wordt door de vrijwilligers van de Speelgoedbank uitgezocht en gesorteerd op kwaliteit. 
Wij hebben als visie dat wij alleen het beste speelgoed, nieuw of zo goed als nieuw, willen 
weggeven aan de kinderen in de doelgroep. Deze kinderen mogen niet het gevoel krijgen dat 
zij afdankertjes van iemand anders krijgen. Ieder kind moet gewoon kind kunnen zijn en 
kunnen spelen met goed speelgoed. 
 
Voor de verspreiding van de speelgoedpakketten werken we nauw samen met de 
Kledingbank Zeeland en andere maatschappelijke organisaties. 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende drie leden: 
Marja Crucq (vicevoorzitter en winkel coördinator) 
Imke Tramper (secretaris) 
André Wien (penningmeester) 
 
In 2020 is de heer Daniel van der Meer gestopt als voorzitter. Ook de heer Daan Overwijk is 
gestopt als algemeen bestuurslid. We zijn sindsdien op zoek naar nieuwe bestuursleden, 
maar helaas zijn deze functies nog steeds vacant.  
We hopen in 2021 nieuwe bestuursleden te vinden die onze stichting komen versterken. 
Als u interesse heeft voor een bestuursfunctie bij onze stichting dan horen wij dan graag!  
 
 
Vrijwilligers 
 
De Speelgoedbank Zeeland draait volledig op onbezoldigde vrijwilligers. Er zijn het afgelopen 
jaar weer bijzondere prestaties geleverd door alle vrijwilligers van de Speelgoedbank. Er is 
zeer hard gewerkt om alles zo goed mogelijk voor onze klanten en relaties te doen. Zeker in 
corona tijd viel dat niet altijd mee. 
We kunnen niets anders dan alle waardering uitspreken voor iedereen die daar een steentje 
aan bijgedragen heeft. Helaas hebben wij de meeste van onze werkoverleggen moeten 
annuleren, maar zodra het weer veilig kan staan deze weer 2x per jaar op de agenda. 
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ANBI Certificaat 
 
Giften aan de Speelgoedbank Zeeland zijn fiscaal aftrekbaar omdat de Speelgoedbank een 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring heeft. Via de belastingaangifte is de gift 
onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
 
Project 2nd Chance (winkel) 
 
In 2016 heeft de Speelgoedbank Zeeland de opdracht gegeven om door middel van het 
Project 2nd Chance de B-kwaliteit speelgoed, dat niet kan worden weggegeven, te verkopen. 
Deze verkoop vindt plaats in een winkelformule. Vanuit de opbrengst krijgt de 
speelgoedbank middelen om nieuw speelgoed in te kopen voor de kinderen uit de 
doelgroep. Het Project 2nd Chance werd eerst in opdracht van de Speelgoedbank Zeeland 
door een zelfstandige partij uitgevoerd. Sinds 1 februari 2020 valt de winkelformule 2nd 
Chance geheel onder de Stichting Speelgoedbank Zeeland. 
Naast het blij maken van de kinderen zorgt het hergebruik van speelgoed ook nog eens voor 
een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. 
 
Helaas moest de winkel in2020 door de coronacrisis, voor en na de zomer, dus ook met 
Sinterklaas en Kerst dicht, waardoor de opbrengsten erg tegen vielen. De maanden dat we 
open mochten hebben we ons aan alle coronamaatregelen gehouden, wat onder andere 
betekende dat er maar een beperkt aantal klanten tegelijk in de winkel mocht zijn. 
Gelukkig hebben we nog wel een paar goede zomermaanden gedraaid. 
 
 
Uitgifte Speelgoed 
 
De Speelgoedbank heeft in 2020 weer veel kinderen van nieuw of goed gebruikt speelgoed 
kunnen voorzien. 
Door corona hebben wij het afgelopen jaar lange tijd onze deuren moeten sluiten. We 
hebben in de tijd dat we open konden desondanks toch nog ruim 1000 speelgoedpakketten 
uit kunnen delen aan onze doelgroep. Helaas kon ook ons Sinterklaasfeest niet doorgaan, 
waardoor we ongeveer 200 pakketten minder konden uitgeven. 
We hopen in 2021 weer een Sinterklaasfeest te kunnen organiseren waarmee we weer veel 
kinderen blij kunnen maken. 
 
Voor 2021 wil de Speelgoedbank Zeeland minimaal 1250 speelgoedpakketten uitdelen in 
Zeeland. Het 2e hands speelgoed uitgedeeld in de vorm van pakketten met een aantal stuks 
speelgoed er in. Deze pakketten worden altijd met zorg samengesteld, gericht op 
leeftijdsgroep en geslacht. 
Toch blijkt dat deze pakketten niet altijd aansluiten bij wat een kind leuk vind. De 
Speelgoedbank heeft in 2020 dan ook een vouchersysteem ingevoerd. Daarmee kunnen de 
kinderen uit de doelgroep voor een vast bedrag speelgoed uitzoeken in de winkel 2nd Chance 
te Vlissingen. Hiermee kan het kind zelf kiezen wat het leuk vind en wordt er geen speelgoed 
weggegooid of terzijde geschoven. 
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Als bestuur van de Speelgoedbank Zeeland hebben wij het vertrouwen dat wij met deze 
ontwikkelingen onze doelgroep nog beter van dienst te kunnen zijn en de kwaliteit van onze 
dienstverlening kunnen vergroten. 
 
 
Inzameling Speelgoed 
 
De inzameling van speelgoed is dit jaar heel goed verlopen. De inzameling is heel belangrijk 
voor ons, omdat we hiermee de activiteiten en het helpen van de kinderen in armoede 
kunnen continueren. Mede door de coronacrisis hebben veel mensen hun zolder opgeruimd 
en is er veel goed speelgoed ingeleverd. 
De inzamelingsactie van Boerderijwinkel Buijsrogge was met 23 volle fruitkisten dit jaar een 
ongekend succes. 
Aangezien onze opslag helemaal vol ligt hebben we zelfs een stop op het inzamelen moeten 
instellen. Voorlopig loop die stop nog door in 2021. 
 
 
Financiën 
 
Ieder jaar is het weer een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. Het gebrek aan 
structurele inkomsten betekent dat er een voorzichtig beleid moet worden gevoerd. Het 
bestuur streeft er naar om vaste financiering te vinden voor de exploitatiekosten. Het 
bestuur ziet er op toe dat de beschikbare middelen maximaal worden ingezet ten voordele 
van de doelgroep. Dat betekent o.a. dat er geen vergoeding aan bestuursleden en 
vrijwilligers meer worden verstrekt. 
 
Financiële structuur: 
Inkomsten:  
Inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, sponsorbijdragen, statiegeld-acties, 
donaties en giften. Voor de dekking van de kosten van alle activiteiten in 2021 zal er weer 
steun worden gevraagd aan kerken, donateurs en sponsors in de regio en bij regionale en 
landelijke fondsen. 
Verder zal er ook een beroep gedaan worden op subsidies van de gemeenten in Zeeland. 
Nog lang niet alle gemeenten dragen bij in de kosten die de Speelgoedbank Zeeland maakt 
voor hun inwoners, maar het worden er steeds minder. We hopen hierin in 2021 nog meer 
steun te verwerven van de lokale overheden. 
Daarnaast willen we ook dit jaar weer een aantal statiegeld-acties bij lokale supermarkten 
houden. 
 
Uitgaven: 
Structurele uitgaven behelzen huur van de winkel en de opslag, operationele kosten en 
verzekeringen. Tevens kopen wij ieder jaar speelgoed om de tekorten in het assortiment aan 
te vullen. 
Incidentele uitgaven behelzen uitgaven voor de winkel en onze vrijwilligersbijeenkomsten. 
 
Financieel Jaarverslag 
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De jaarrekening is beschikbaar op de website van de Stichting Speelgoedbank Zeeland. 


