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Inleiding 
 
Stichting Speelgoedbank Wageningen is opgericht in november 2011 met als doelstelling het 
inzamelen van speelgoed en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan diegene in Wageningen en 
omgeving die vanwege hun financiële situatie behoeftig zijn.  
 
Op dit moment zijn er dertig vrijwilligers betrokken bij St. Speelgoedbank Wageningen e.o., het 
bestuur bestaat uit vier vrijwilligers die actief meewerken in de organisatie. De groep vrijwilligers is 
continu in beweging, naast vrijwilligers zijn er regelmatig maatschappelijke stagiaires te vinden in 
de Speelgoedbank. 
 
Door samen te werken met bedrijven, stichtingen en andere organisaties proberen wij op een 
duurzame manier bij te dragen aan de armoedebestrijding in Wageningen en omgeving.  
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Over Stichting Speelgoedbank Wageningen e.o. 
     
De Stichting is op 22 november 2011 opgericht onder de naam Stichting Speelgoedbank Wageningen, 
later is onze naam aangepast naar Stichting Speelgoedbank Wageningen en omstreken. De reden 
voor deze wijziging is dat we al vanaf het begin ook kinderen buiten Wageningen helpen. 
 
 
Missie         
Stichting Speelgoedbank Wageningen heeft als doel het inzamelen van speelgoed en het gratis 
beschikbaar stellen daarvan aan diegene in Wageningen en omgeving die vanwege hun financiële 
situatie behoeftig zijn op basis van verwijzing van erkende hulpverleners.  
Nadruk ligt op duurzaam gebruik van materiaal, wij zorgen ervoor dat speelgoed een tweede leven 
krijgt!  
 
  
Visie  
Veel kinderen beschikken over een grote hoeveelheid speelgoed, dit in contrast met de kinderen die 
opgroeien in een achterstandssituatie. Onze stichting is van mening dat elk kind recht heeft op 
speelgoed en boeken, we willen dit realiseren door het hergebruik van speelgoed en boeken. Hierbij 
willen we particulieren, bedrijven, fondsen en andere organisaties betrekken en motiveren om 
zowel materiële, immateriële als financiële steun te geven.  
        
Wij zijn een charitatieve instelling, die afhankelijk is van schenkingen en sponsorgelden. 
Dit betekent dat St. Speelgoedbank Wageningen het hele jaar actief zoek naar 
mogelijkheden om de kosten te dekken. 
 
Contactgegevens Bestuur  
 
Speelgoedbank Wageningen 
T.a.v. Nathalie Wakker- vd Weerd 
Tarthorst 675 
6708 HX Wageningen 
 
 
Bezoekadres St. Speelgoedbank Wageningen 
Tarthorst 675 
6708 HX  te Wageningen  
 
Telefoon 
Vrijwilliger (wisselend)    06 – 466 132 70  
 
E-mail 
speelgoedbankwageningen@gmail.com 
 
Website 
www.speelgoedbankwageningen.nl 
 
Rekeningnummer  
NL85RABO0168719258 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Wageningen 
BIC: RABONL2U 
 
KvK nummer 
Ingeschreven bij KvK Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 54025222, RSIN 851122280. 
 
Werkgebied 
Wageningen en omstreken, waar nodig mogen mensen gebruik maken van onze diensten.
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Doelstelling 
De Stichting Speelgoedbank Wageningen stelt zich ten doel het inzamelen van speelgoed en het 
gratis beschikbaar stellen daarvan aan diegene in Wageningen en omgeving die vanwege hun 
financiële situatie behoeftig zijn. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al hetgeen 
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Op deze manier doen we aan 
recycling en zorgen ervoor dat speelgoed een tweede leven krijgt! 
 
 
Doelgroep 
Speelgoedbank Wageningen wil gratis speelgoed verstrekken aan mensen die rond moeten komen 
met een klein budget en geen speelgoed kunnen bekostigen. Door recycling en de inzet van 
duurzaamheid lukt dat! 
 
 
Werkwijze 
Via sponsoring, subsidies en schenkingen wil de stichting de benodigde middelen verkrijgen om de 
doelstelling te bereiken. Daarnaast wil de stichting zoveel mogelijk gebruik maken van particulieren 
en lokale bedrijven die door materiële of financiële giften een bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstelling van St. Speelgoedbank Wageningen. 
 
Stichting Speelgoedbank Wageningen wil naamsbekendheid verkrijgen via onder meer het bijhouden 
van ‘social media’, website, het versturen van persberichten, promotie op evenementen en het 
verspreiden van foldermateriaal en visitekaartjes. 
 
De doelgroep wordt met de Speelgoedbank in contact gebracht door officiële hulpinstanties zoals 
maatschappelijke organisaties, kerkgenootschappen, humainiatire organisaties en zorginstellingen. 
Deze instanties kunnen bepalen wie tot de doelgroep behoort en hen doorverwijzen.  
 
Mensen met een verwijzing kunnen zich melden zich tijdens een openinsdag bij ons in de winkel. Na 
inschrijving mag elk kind ieder kwartaal vier stuks speelgoed uitkiezen. Deze aantallen kunnen door 
het bestuur worden gewijzigd worden, afhankelijk van aanvoer en afname van speelgoed en 
boeken. 
 
 
Resultatenmeting 
Het bestuur van de Stichting Speelgoedbank Wageningen maakt een lijst van het aantal bezoekers 
en registreert wie gebruik maken van de Speelgoedbank en hoe vaak er aan hen speelgoed is 
verstrekt. Deze gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De resultaten zullen 
jaarlijks verwerkt worden in een jaarverslag. 
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Financiën 
 
Begroting 2019     Bedrag in Euro   
 
Energiekosten                4.600,00   
Waterverbruik                      150,00   
Huur                 4.800,00   
Telefoonkosten                                      -  Betreft één privé aansluiting 
Kantoorbenodigdheden                250,00   
Facilitaire kosten                     400,00  Schoonmaak, onderhoud en km vergoeding 

Afvalverwerking               1.000,00  Afvoer vuil op locatie, containerhuur             

Reclame & Representatie kosten                500,00   
Bankkosten                      150,00   
Opleidingen (EHBO & Reanimatie herhaling)                500,00   
Voorziening inrichting                     500,00 
Aanschaf cadeaus verjaardag/feestdagen 1.500.00  
Vrijwilligers                       350,00 Gezamenlijke activiteit, bedankje                   
                                                                                                                      vrijwilligers 
  
Totale lasten                    14.700,00  
   
Baten 2019   
 
Onttrekking reserve                                    2.500,00   
Gemeentelijke subsidie                        5.000,00   
Verwachte donaties                                    3.000,00  
Opbrengsten uit activiteiten      750,00  
 
Totale baten                                               11.250,00   
 
 
Tekort                                                          -3.450,00  
Afdekking door nog te realiseren schenkingen, donaties, activiteiten en subsidies  
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Begroting 2020     Bedrag in Euro   
 
Energiekosten                4.700,00   
Waterverbruik                      150,00   
Huur                 4.800,00   
Telefoonkosten                                      -  Betreft één privé aansluiting 
Kantoorbenodigdheden                250,00   
Facilitaire kosten                     400,00  Schoonmaak, onderhoud en km vergoeding 

Afvalverwerking               1.000,00  Afvoer vuil op locatie, containerhuur             

Reclame & Representatie kosten                750,00   
Bankkosten                      150,00   
Opleidingen (EHBO & Reanimatie herhaling)                500,00   
Voorziening inrichting                     500,00 
Aanschaf cadeaus verjaardag/feestdagen 1.500.00  
Vrijwilligers                       350,00 Gezamenlijke activiteit, bedankje                   
                                                                                                                      vrijwilligers 
  
Totale lasten                    15.050,00  
   
Baten 2020   
 
Onttrekking reserve                                    2.500,00   
Gemeentelijke subsidie                        5.000,00   
Verwachte donaties                                    3.000,00  
Opbrengsten uit activiteiten      750,00  
 
Totale baten                                               11.250,00   
 
 
Tekort                                                          -3.800,00  
Afdekking door nog te realiseren schenkingen, donaties, activiteiten en subsidies  
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Begroting 2021     Bedrag in Euro   
 
Energiekosten                4.800,00   
Waterverbruik                      150,00   
Huur                 4.800,00   
Telefoonkosten                                      -  Betreft één privé aansluiting 
Kantoorbenodigdheden                250,00   
Facilitaire kosten                     450,00  Schoonmaak, onderhoud en km vergoeding 

Afvalverwerking               1.000,00  Afvoer vuil op locatie, containerhuur             

Reclame & Representatie kosten                500,00   
Bankkosten                      150,00   
Opleidingen (EHBO & Reanimatie herhaling)                500,00   
Voorziening inrichting                     500,00 
Aanschaf cadeaus verjaardag/feestdagen 1.500.00  
Vrijwilligers                       350,00 Gezamenlijke activiteit, bedankje                   
                                                                                                                      vrijwilligers 
  
Totale lasten                    14.950,00  
   
Baten 2021   
 
Onttrekking reserve                                    2.500,00   
Gemeentelijke subsidie                        5.000,00   
Verwachte donaties                                    3.000,00  
Opbrengsten uit activiteiten      750,00  
 
Totale baten                                               11.250,00   
 
 
Tekort                                                          -3.700,00  
Afdekking door nog te realiseren schenkingen, donaties, activiteiten en subsidies  
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Begroting 2022     Bedrag in Euro   
 
Energiekosten                5.000,00   
Waterverbruik                      200,00   
Huur                 4.800,00   
Telefoonkosten                             150,00  Betreft één privé aansluiting 
Kantoorbenodigdheden                250,00   
Facilitaire kosten                     450,00  Schoonmaak, onderhoud en km vergoeding 

Afvalverwerking               1.000,00  Afvoer vuil op locatie, containerhuur             

Reclame & Representatie kosten                500,00   
Bankkosten                      150,00   
Opleidingen (EHBO & Reanimatie herhaling)                500,00   
Voorziening inrichting                     500,00 
Aanschaf cadeaus verjaardag/feestdagen 1.500.00  
Vrijwilligers                       500,00 Gezamenlijke activiteit, bedankje                   
                                                                                                                      vrijwilligers 
  
Totale lasten                    15.500,00  
   
Baten 2022  
 
Onttrekking reserve                                    2.500,00   
Gemeentelijke subsidie                        5.000,00   
Verwachte donaties                                    4.000,00  
Opbrengsten uit activiteiten      750,00  
 
Totale baten                                               12.250,00   
 
 
Tekort                                                          -3.250,00  
Afdekking door nog te realiseren schenkingen, donaties, activiteiten en subsidies  
 
 


