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Beleid en doelstellingen 2018 - Stichting Speelgoedbank Nieuwegein. 

Doelstelling 1 

De Stichting Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw 

speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders door financiële 

redenen of slechte thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen. 

In Nieuwegein en omstreken betreft het ruim 2.500 kinderen en het aantal is helaas stijgende. 

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen en is 

ook zeer leerzaam. Om het (voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen altijd een aantal boeken 

mee. Speelgoed maakt het makkelijker voor een kind om met andere kinderen te spelen en is 

daarmee goed voor de sociale contacten. 

Doelstelling 2 
Hergebruik van Speelgoed. 

Hoe wij ons doel bereiken 
Het gebruikte speelgoed wordt verkregen via particulieren die het bij ons inleveren. Al het speelgoed 
wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of het werkt. Eventueel verrichten we 
kleine reparaties. 
Het ingeleverde speelgoed wordt op deze wijze hergebruikt, materialen die anders in de afvalstroom 

terecht zouden komen.  

Het nieuwe speelgoed wordt verkregen via sponsoren, bedrijven en soms ook particulieren.  

Een maal per maand (met uitzondering van de schoolvakantie) mogen de ouders of verzorgers met de 
kinderen speelgoed uitzoeken. Per kind maximaal 2 stuks speelgoed + 1 spel en/of puzzel,  
extra leesboekjes en 2cd’s en/of dvd’s. Het speelgoed is over het algemeen gebruikt speelgoed en de 
kinderen mogen deze behouden. 
 
Als de kinderen jarig zijn streven wij ernaar dat de kinderen nieuw speelgoed krijgen. Het is toch leuk 
voor de kinderen dat zij aan hun vrienden en op school trots kunnen laten zien dat ze voor hun 
verjaardag nieuw speelgoed hebben gekregen. 
 
De Speelgoedbank werkt met doorverwijzers. Deze organisaties leggen het contact tussen 
ouders/verzorgers van de kinderen en de Speelgoedbank. Tijdens het ophalen van het speelgoed moet 
altijd eerst de Stadspas of verwijsbrief en eventueel legitimatie getoond worden. 
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De doorverwijzers kunnen onder ander zijn: 

• Gemeente Nieuwegein – Stadspas 

• Andere gemeentes – Stadspas of U-pas. 

• Gemeentelijke sociale dienst en maatschappelijk-werk 

• Schuldhulpverlening 

• Vluchtelingenwerk 

• Vitras 

• Wijk- en thuiszorg 

• Consultatiebureau 

• Kledingbanken  

• Voedselbanken  

• Kerkgenootschappen /geestelijk verzorgers  

• Leger des Heils 
 

Beleid 
1. We verdelen het ons ter beschikking gestelde speelgoed zo eerlijk mogelijk. 
2. We zijn neutraal en onafhankelijk. 
3. We werken uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur zijn ook vrijwilligers. 
4. We zijn transparant in onze verantwoording. 
5. Een maal per jaar maken wij een financieel jaarverslag welke openbaar is voor de vrijwilligers 

en belanghebbenden.  
6. De vrijwilliger(s) zal nimmer giften of geldelijke vergoeding accepteren van cliënten.  
7. De vrijwilligers zijn verzekerd. 
8. Er is een handleiding Vrijwilligerswerk Stichting Speelgoedbank Nieuwegein. 
9. We zijn met diverse gemeentes actief in het kader van armoede bestrijding en duurzaamheid. 

 
Bestuur 

• Voorzitter                          - Christel Matthijssen 
• Secretaris                          - Charifa Karri 
• Penningmeester              - Pim de Haan 
• Aankomend bestuurslid - Ellen van Kordelaar 

 
N.A.W. en andere relevante gegevens 
Stichting Speelgoedbank Nieuwegein 
Vredebestlaan 23 

3431 CG Nieuwegein 
  
Postadres: Bachstraat 10, 3438BN Nieuwegein 
 
Telefoonnummer: 0621855202 
Telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur  
 
Website: www.speelgoedbank-nieuwegein.nl  
E-mailadres: nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com  
Facebook: Stichting Speelgoedbank Nieuwegein 
 
KvK nummer: 68461690 
Bank: NL32 RABO 0317 9484 07                                                                                                  
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