Meerjarenbeleidsplan
De Speelotheek Hoograven is een
speelgoedbibliotheek waar speelgoed te leen is voor kinderen tussen de 0-12 jaar. De oprichting
was in 1990 (destijds als Speelotheek ’t Hoedje). Bedoeld als laagdrempelige mogelijkheid voor gezinnen om speelgoed
te lenen.

Samen delen, lekker spelen
Dat is al een aantal jaar de slogan van de Speelotheek
Hoograven. In 2021 is de Speelotheek een bruisende
plek waar veel buurtgenoten gebruik van maken. Kinderen worden blij van het gevarieerde en goed georganiseerde speelgoed aanbod. Ouders kiezen voor duurzaam spelen en ontdekken wat hun kind leuk vindt. Ze
pro teren van speelgoed advies, houden een opgeruimd huis en besparen geld.
Het abonnementsgeld voor minimum inkomens is extreem laag om ook deze groep alle (speel)mogelijkheden te bieden. Maar bovenal is de Speelotheek een
plek van positief contact van en tussen verschillende
mensen uit de buurt. Het is bijzonder dat op deze plek
buurtgenoten elkaar treffen waar ze dat elders niet
doen. Het speelgoed werkt als universeel verbindend
middel.

Speelotheek ’t Hoedje 1990

Speelotheek Ravelijn 2012

Spelen is belangrijk
Even weg van dat scherm. Spelen is leuk en leerzaam.
Afwisselend speelgoed helpt kinderen bij verschillende
ontwikkelingen. Denk aan motorische en verstandelijke
ontwikkelingen, spraak- en taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Speelotheek geeft
daarbij advies aan ouders over het speelgoed en mogelijkheden daarvan.

Speelotheek Hoograven 2015

Nieuwe locatie van verbindin
Met de verhuizing in 2020 naar Speeltuin De Kameleon heeft de Speelotheek een locatie met mogelijkheden. De deuren zijn drie keer per week open (in coronatijd op bestelling twee keer per week). Op maandag
en woensdag zijn de speeltuin en het speellokaal ook
open. Buiten coronatijd is de Speelotheek een ontmoetingsplek voor buurtgenoten, ouders en kinderen en
staan de kof e, thee en limonade klaar. Op zaterdag is
de speeltuin gesloten en is het gebouw alleen open om
in de Speelotheek speelgoed af te halen op bestelling.
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Speelotheek Hoograven 2021

Vrijwilligers in de hoofdro
De Speelotheek Hoograven begint een begrip te worden in Hoograven en omgeving.
Daarbij draait de Speelotheek volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij lenen het speelgoed
compleet en schoon uit en laten de organisatie meegroeien met de (digitale) tijd. De vrijwilligers voelen zich maatschappelijk nuttig en gewenst. Ze hebben positief contact en leren
hier nieuwe vaardigheden

Termijn van het beleidsplan
Dit beleidsplan heeft een termijn van 3 jaar en wordt elk jaar geëvalueerd.

Visie Speelotheek Hoograven
“Verschillende groepen en mensen verbinden. Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een betaalbare uitleen van een divers
speelgoed aanbod en advisering. Duurzaam omgaan met ruimte en materialen en de deeleconomie stimuleren.”

Missie Speelotheek Hoograven
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“Bouwen aan een stabiele, actuele, nancieel gezonde, toekomstbestendige Speelotheek. Door samenwerking met professionals die zich
bezighouden met opvoeden en opgroeien en met andere speelotheken
werken aan verbinding en educatie/advisering. "

Doelstellingen
Een nancieel gezonde organisatie worden zodat deze in
2024 niet meer (volledig) afhankelijk is van wisselende
subsidie/gemeentelijke ondersteuning.
In 2024 groeien naar een speelotheek voor 150 gezinnen
die actief speelgoed lenen.
Samenwerking met professionals die zich bezighouden met
opgroeien en opvoeden. Twee keer per jaar organiseren we
een gezamenlijke activiteit
In 2022 organiseert de Speelotheek 4 jaarlijkse thema-bijeenkomsten voor ouders en vrijwilligers. Om kennis te delen over spelen en de ondersteuning/ontwikkelingswaarde
van speelgoed.
Online sterker inzetten op adviseren en informeren van het
belang van spelen met een maandelijkse blog gepubliceerd
op de website en op Facebook en Instagram. Dit zal de
naamsbekendheid van de Speelotheek vergroten in 2022.
Vanaf 2023 verbinding maken met overige
professionals rondom opvoeden en opgroeien, waaronder
ook de scholen en kinderopvang in de wijk, door speelgoed
passend bij themaweken (kinderboekenweek, lentekriebels,
carnaval) actief te promoten

Op al het speelgoed zit een
kleurensticker/leeftijdsindicator

De digitalisering optimaliseren. In 2022 zal de uitleensoftware in een online omgeving
werkend zijn. Daarbij komt er een eenvoudige koppeling met een online catalogus voor
de beschikbaarheid van speelgoed. Het realiseren van minimaal 3 uitleen-inleverstations binnen de speelotheekruimte
Verbinding zoeken met andere speelotheken in de omgeving voor samenwerking, inzetten op een jaarlijks Utrechts-speelotheek-overleg vanaf 2023
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Verzekeringszaken goed op orde krijgen in 2021, zodat zaken als diefstal, brandstichting of vandalisme de speelotheek niet bedreigen of belemmeren in zijn voortbestaan.

Strategie Speelotheek Hoograven
Doel

Planning

Beleid

Thema

Financieel gezonde
organisatie

2021

Stichting met ANBI status oprichten

Financiën

2022-2023

Verhoging tarieven standaard abonnement
Structurele gemeentelijke subsidie, mogelijkheden verkennen
Fondsen, bedrijven en particulieren aanschrijven voor projecten en donaties

Digitalisering

2022

Speelotheeksoftware in cloud-omgeving

ICT

Online catalogus met actuele beschikbaarheid
Uitbreiden naar 3 inlever-uitleenstations
Ontmoetingsplek

Lenersaantal

Educatie

2022

3 openingen per week, waarvan 1 opening
op bestelling

Verbinding

2023-2024

4 openingen per week waarvan minimaal 1
opening op bestelling

Verbinding

2022

Groeien naar 100 betalende gezinnen, bij
Leners
voorkeur uit eigen wijk door inzet van social
media en ons promotiemateriaal

2024

Groeien naar 150 actief lenende gezinnen Leners
door verbinding met professionals op gebied van opvoeden en opgroeien binnen de
wijk

2022

Per twee maanden een blog publiceren op
de website over belang spelen, uitleg
speelgoed en aansluiting bij thema’s. Op
Facebook en Instagram hier naar verwijzen.

Educatie

Inzetten op visuele presentatie van speelgoed op online kanalen door middel van
foto’s, lm en animatie ism onderwijsinstellingen (studenten pedagogiek en HKU)

Educati
P
Verbinding

Organiseren van 4 themabijeenkomsten
per jaar i.s.m. professionals rondom opvoeden en opgroeien binnen de wijk

Educatie
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2023

Vrijwilligers

2022

Belangrijke themaweken op school (Kinderboekenweek, carnaval, lentekriebels
etc) ondersteunen met speelgoedaanbod

Verbinding

Aanstellen vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligers

Verbinding tussen vrijwilligers door maandelijkse werkochtenden/-avonden
Verbinding tussen vrijwilligers door 2x per
jaar activiteit aan te bieden
Minimaal 2 vrijwilligers per opening aanwezig
2023

Commissies oprichten voor verschillende
taken
Duidelijke taakverdeling voor vrijwilligers
Minimaal 3 vrijwilligers per opening aanwezig

2023

Groeien naar 30 vrijwilligers

2021-2022

Leners uit Lunetten en Leidsche Rijn per e- Verbinding
mail wijzen op speelotheek in eigen wijk

2022

Werkbezoeken brengen aan andere
speelotheken binnen Utrecht

2023

Jaarlijkse Utrechtse-speelotheken-overleg
voor coördinatoren en besturen van
speelotheken in Utrecht

Locati

202

Extra ruimte creëren door extra kasten in
huidige ruimte en/of herverdeling van ruimtes in het gebouw van speeltuin Kameleon

Locatie

2022

Mobiele kasten om speelgoed te bergen en Locatie
hal te betrekken bij speelotheek tijdens
openingen
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Samenwerking

Vrijwilligers

Locati

Ons verhaal
Na een inke terugloop van leden en vrijwilligers in 2019 komt de
vraag: stoppen of doorgaan. Met 5 vrouw sterk wordt er besloten
door te gaan, maar wel anders. Er is een nieuwe locatie gezocht,
al het speelgoed is uitgezocht, opnieuw gesorteerd en gedigitaliseerd. Er kwam een frisse nieuwe huisstijl, ander promotiemateriaal en een contentstrategie op social media voor de werving van
nieuwe vrijwilligers en leden

Digitaal succes
Mede door een succesvolle contentstrategie op Facebook (Instagram) en Google is de
Speelotheek Hoograven nu een begrip in de wijk en omgeving. De komst van een nieuwe
digitale catalogus (feb ’21) die ook de beschikbaarheid van het speelgoed laat zien is een
versterking van het digitale aanbod. Via de website www.speelotheekhoograven.nl zijn er
elke week nieuwe inschrijvingen. Die enorme groei is een bevestiging van het draagvlak
en de nieuw ingeslagen weg. Ruim 100 gezinnen maken in april 2021 gebruik van de
Speelotheek waarvan er 25 vrijwilliger zijn. Iets meer dan de helft van die gezinnen komt
uit de wijk Hoograven

Diversiteit vrijwilligers
De Speelotheek draait enkel op de inzet van
vrijwilligers. Het is een gemêleerde groep van
ongeveer 25 man/vrouw sterk. Ontstaan door
werving onder leners en door middel van digitale platforms als de Vrijwilligers Centrale
Utrecht en NLvoorElkaar. Het is een bonte en
diverse mix, jong en oud met zeer verschillende opleidingsniveau’s en roots. De achtergronden en motivaties van vrijwilligers lopen sterk
uiteen. Daar waar de één zich wil inzetten voor
de wijk of iets goeds wil doen voor de wereld,
meldt de ander zich aan om de Nederlandse
taal te kunnen oefenen, of weer langzaam deel
te nemen aan het arbeidsproces na een burnout. Weer anderen zoeken contact en verbinding in een voor hen eenzame maatschappij.
Ook het ergens bij willen horen en je (weer)
nuttig voelen zijn veel gehoorde argumenten.
De Speelotheek wil in 2023 groeien naar een
ploeg van 30 vrijwilligers om diverse taken en
een goede uitleen mogelijk te blijven maken.

Toekomstbestendige plannen

nieuwe poster Speelotheek Hoograven

 


.


.


fl

In 2021-2023 wil de Speelotheek Hoograven
een toekomstbestendige organisatie worden.
Daarom is gekozen voor de overstap van bewonersinitiatief naar een stichting met ANBI
status. De voornaamste redenen hiervoor zijn om de organisatie minder afhankelijk te maken. Minder afhankelijk van coördinatoren en van gemeentelijke subsidie. De Speelotheek

wil verschillende nieuwe nanciële geldstromen opzoeken bij fondsen, bedrijven en particulieren.

Speelotheek na corona
Als de corona maatregelen versoepeld worden zal de speelotheek weer 3 keer per week
opengaan. Op maandag en woensdag mogen de deuren dan letterlijk weer open. Leners
kunnen elkaar weer ontmoeten in de Speelotheek en zelf in de kast hun speelgoed uitzoeken. De zaterdag blijft, ook na coronatijd, lenen op bestelling. Die dag is de Speelotheek
alleen open om speelgoed af te halen.

Verdere digitale stappen
Als de speelotheek software in ‘de Cloud’ gezet wordt is het mogelijk voor coördinatoren
om werkzaamheden vanuit huis te doen. Dit is vooral nodig voor de afhandeling van betalingen en inschrijving van nieuwe leden.

Vrijwilligersbeleid
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De komende jaren zullen taken verdeeld worden onder vrijwilligers. Er zullen meerdere
commissies komen. Zeker door de enorme groei van leners is een professionelere opzet/
structuur binnen de organisatie nodig. Het vrijwilligersbeleid moet nader worden uitgewerkt
en er moeten vrijwilligersovereenkomsten opgemaakt worden. Het werven, verbinden, inwerken en plaatsen van vrijwilligers blijft een punt van aandacht. De Speelotheek wil een
bruisende plek zijn vol mogelijkheden waar iedereen tot zijn of haar recht komt en waar
vrijwilligers zich nuttig en gewenst voelen.

Toekomst: uitbouw van activiteiten en organisati
2021
2022

Stichting worden, digitalisering optimaliseren, nancieel plan make
Fundraising, kijken of we verschillende geldstromen op gang kunnen
brengen en activiteiten ontwikkelen om dit jaarlijks in stand te houden.
Digitalisering verbeteren. Vrijwilligersbeleid ontwikkelen. Ruimte maken voor
speelgoed binnen de huidige locatie door extra kastruimte en herverdeling
van ruimte. Contact maken met andere speelotheken.
Projecten maken en uitvoeren. Samenwerking met andere speelotheken
uitbouwen en concreet maken. Activiteiten organiseren gericht op spelen en
advisering/educatie.
In 2024 zal de Speelotheek Hoograven een begrip zijn in de
Hoograven. De Speelotheek is actief op het gebied van speelgoedui
leen, activiteiten en educatie en staat in verbinding met collega
speelotheken in Utrecht.

2023
2024

Organisatie
KVK- nummer: 8339840
ANBI Status: in afwachtin
Lid van de Vereniging Speelotheken Nederland (VSN)

Bestuur
Het bestuur van Speelotheek Hoograven bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden en kent altijd een oneven aantal. De bestuursleden werken onbezoldigd maar kunnen gemaakte onkosten declareren. Het bestuur heeft een beleidsmatige en controlerende
functie.
Bestuur Stichting Speelotheek Hoograven
Voorzitter: Judit Bo
Penningmeester: Loeki Bouwma
Secretaris: Marjan Dekker - van Helde
Algemeen bestuurslid: Rob Peters
Voor vragen en contact kun je contact opnemen per e-mail op:
bestuur@speelotheekhoograven.nl of info@speelotheekhoograven.nl

Vrijwilligers
De Speelotheek Hoograven heeft geen betaalde medewerkers en bestaat uit ruim 20 vrijwilligers plus 4 vrijwilligers met een bestuursfunctie. Vrijwilligers krijgen geen nanciële
vergoeding maar kunnen gemaakte onkosten declareren.
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De groep vrijwilligers is een gemêleerd gezelschap dat om verscheidene redenen hun
steentje bijdraagt. Juist ook voor vrijwilligers met een migratieachtergrond is het vrijwilligerswerk een jne manier om laagdrempelig de taal te leren en contact te leggen met andere buurtbewoners.

Financiën
De inkomsten van de Speelotheek bestaan uit abonnementsgeld, boetegeld en een bijdrage uit het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Verder is een adviestraject in
2021 van de SESAM academie voor de Speelotheek betaald door het Oranje Fonds. Ook
krijgt de Speelotheek een bijdrage van bij het KF Heinfonds voor de waardering van de
vrijwilligers en staat er bij voor mijn stadsie een crowdfuncingsactie in de planning. De inkomsten van abonnementsgelden en boetes zullen in 2021 hoger uitvallen dan begroot
door de grote toestroom van nieuwe leners. Verder heeft de Speelotheek zich aangemeld
bij Sponsorkliks voor extra inkomsten.
De uitgaven van de Speelotheek bestaan uit verschillende zaken. Een servicecontract
voor de speelotheeksoftware, de hosting van de website en e-mailaccount. Ook zullen er
kosten worden gemaakt voor bankzaken, verzekeringen en e-herkenning. Marketing uitgaves zoals posters, yers en promotie op Facebook en Instagram. De aankoop van facilitaire zaken en de aankoop van speelgoed. Voor huisvesting is een huurovereenkomst met
de Gemeente Utrecht waarin is opgenomen dat er zonder kosten gebruik gemaakt mag
worden van de huidige ruimte en faciliteiten.

Het werven van gelden
Er wordt een fundingplan ontwikkeld voor werving van bijdragen van fondsen, bedrijven en
particulieren. Tevens worden de mogelijkheden voor een structurele meerjarige subsidie
van de Gemeente Utrecht verkend.

Beheer en besteding van het vermogen
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Het opgebouwde vermogen van de Speelotheek dient als buffer voor tegenvallende inkomsten.

