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Inleiding
De Speelgoedbank Zeeland vierde in 2017 haar 5-jarig bestaan. In de afgelopen 5 jaar is de
Speelgoedbank gegroeid van een tafeltje met poppetjes tot een organisatie die jaarlijks meer dan
1200 kinderen in Zeeland voorziet van gratis speelgoed.
Al het speelgoed dat de Speelgoedbank ontvangt zijn donaties van particulieren en soms ook
donaties van nieuw speelgoed van bedrijven. Het speelgoed wordt door de vrijwilligers van de
Speelgoedbank 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 het afdankertje van iemand anders krijgen. Ieder kind moet gewoon
kind kunnen zijn en ook kunnen spelen met goed speelgoed.
Om de doelstellingen van de Speelgoedbank zo goed mogelijk te kunnen realiseren werken wij daar
waar mogelijk samen met andere organisaties. Voor de verspreiding van het speelgoed hebben we in
2017 nauw samengewerkt met de Kledingbank Zeeland, de Voedselbank De Bevelanden en de
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.
Resultaten 2017
Met de reguliere uitgifte via de Kledingbank in Middelburg en door middel van speciale acties met de
Voedselbanken hebben we weer veel kinderen blij mogen maken. Het onderstaande schema geeft
weer hoeveel speelgoedpakketten er via de reguliere uitgifte zijn verspreid via de Kledingbank
Zeeland.
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In deze tabel is helaas door de Kledingbank Zeeland geen onderscheid gemaakt uit welke gemeente
de gezinnen afkomstig zijn. De vermelding van de Gemeente Reimerswaal is te danken aan het feit
dat voor deze gemeente 2 keer per jaar een specifieke uitgifte actie wordt georganiseerd in
samenwerking met de Gemeente Reimerswaal.
Speciale Acties
Naast de reguliere uitgifte via de Kledingbank Zeeland hebben wij als organisatie een speciale actie
georganiseerd rondom Sinterklaas. Voor de kinderen van de Voedselbank De Bevelanden heeft de
Speelgoedbank Zeeland een Sinterklaasfeest georganiseerd op 22 november. Meer dan 60 kinderen
ontvingen uit handen van Sinterklaas in eigen persoon, een nieuw stuk speelgoed. Daarnaast heeft
de Speelgoedbank Zeeland in opdracht van Sinterklaas voor de kinderen van de Voedselbank Zeeuws
Vlaanderen aan ieder kind een nieuw stuk speelgoed uitgereikt. In Zeeuws Vlaanderen zijn 230
kinderen blij gemaakt met een nieuw stuk speelgoed.
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Rechtstreekse doorverwijzingen
Tenslotte zijn ook diverse gezinnen rechtstreeks doorverwezen naar de Speelgoedbank Zeeland,
waarvan hieronder een kort overzicht:
Gemeente Goes
Gemeente Noord-Beveland
Gemeente Vlissingen
Gemeente Middelburg

16 kinderen
2 kinderen
13 kinderen
14 kinderen

In totaal heeft de Speelgoedbank Zeeland aan ruim 1300 kinderen speelgoed uitgedeeld in 2017 via
de diverse activiteiten. Dat zijn 1300 kinderen die in moeilijke omstandigheden weer een sprankje
hoop hebben gezien.
Project 2nd Chance
In 2016 heeft de Speelgoedbank Zeeland ook opdracht gegeven om door middel van het Project 2 nd
Chance de B-kwaliteit speelgoed die niet wordt 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 2 nd Chance wordt in opdracht van de
Speelgoedbank Zeeland door een zelfstandige partij uitgevoerd, omdat de Speelgoedbank zich
uitsluitend wil bezighouden met de hoofddoelstellingen van de stichting, namelijk het weggeven van
speelgoed aan kinderen in armoede.
De winkelformule 2nd Chance is in 2016 gestart in Middelburg. In 2017 is deze winkel verhuisd naar
Vlissingen in verband met het wegvallen van de mogelijkheid om de winkel te continueren in
Middelburg. In 2017 is ook een 2nd Chance winkel gestart in Terneuzen.
Activiteiten 2018
Uitgifte Speelgoed
Voor 2018 wil de Speelgoedbank Zeeland minimaal weer aan 1000 kinderen speelgoed uitdelen in
Zeeland. De uitgifte via de Kledingbank zal in de loop van 2018 stoppen en zal door de
Speelgoedbank zelf worden overgenomen. Met deze wijziging zal ook de methodiek van de reguliere
uitgifte van speelgoed veranderen. Tot op heden wordt 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 dan ook besloten om over te stappen
op een vouchersysteem waarmee de kinderen in de doelgroep voor een vast bedrag speelgoed
kunnen uitzoeken in de winkels van 2 nd Chance. Hiermee kan het kind zelf kiezen wat het leuk vind en
wordt geen speelgoed weggegooid of terzijde geschoven.
Om deze methodiek zo goed mogelijk toe te kunnen passen is voor 2018 ook een opening van een 2 nd
Chance winkel gepland in Goes voor de regio de Bevelanden. Hiermee kunnen we de kinderen in
onze doelgroep in de diverse regio's beter bedienen.
Als bestuur van de Speelgoedbank Zeeland hebben wij het vertrouwen dat wij met deze
ontwikkelingen onze doelgroep nog beter kunnen bereiken en de kwaliteit van onze dienstverlening
kunnen vergroten.
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Inzameling Speelgoed
Voor de Speelgoedbank is het van groot belang dat de aanvoer van 2e hands speelgoed en nieuw
speelgoed niet stagneert. In 2018 zal ook de inzameling van speelgoed veel aandacht vragen. Sinds
half 2017 beschikt de Speelgoedbank Zeeland over haar eigen leaseauto waarmee we grotere
partijen speelgoed kunnen ophalen. Voor 2018 willen we ons richten op:
–
–
–
–

het inrichten van inzamelpunten bij basisscholen
restpartijen bij kringloopwinkels overnemen
restpartijen bij markten en beurzen overnemen
pilot met het huis-aan-huis ophalen van speelgoed

De inzameling van speelgoed heeft voor de Speelgoedbank een hoge prioriteit, omdat we hiermee de
activiteiten en het helpen van de kinderen in armoede kunnen continueren.
Financiën
Voor 2018 heeft de Speelgoedbank opnieuw een begroting opgesteld. Voor de dekking van de kosten
van alle activiteiten zal er weer steun worden gevraagd aan sponsors en donateurs in de regio en bij
regionale en landelijke fondsen. Daarnaast zal er ook specifiek een beroep gedaan worden op
subsidies van de lokale gemeenten in Zeeland op basis van de beschikbare Klijnsmagelden. De
Klijnsmagelden zijn door de landelijke overheid ter beschikking gesteld aan de gemeenten om direct
de armoede onder kinderen te bestrijden. De Speelgoedbank Zeeland voorziet met haar activiteiten
in deze armoedebestrijding en hoopt hierin ook de steun te verwerven van de lokale overheden.
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