
 
 

 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BELEIDSPLAN 2022-2024 



 
 

 

1 Algemeen  
 

1.1 Missie 

De Speelgoedbank richt zich op gezinnen met kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente Elburg, die 
gebruikmaken van de voedselbank en/of een bijstandsuitkering ontvangen of een ander inkomen op 
bijstandsniveau hebben. Zij mogen maandelijks gratis speelgoed komen uitzoeken.  

De Speelgoedbank wil er daarnaast ook zijn voor opa’s en oma’s die gebruik maken van de Voedselbank 
Elburg-Oldebroek en/ of een bijstandsuitkering ontvangen of een ander inkomen op bijstandsniveau hebben. 
 
Hergebruik van gebruikt (maar nog goed) speelgoed is belangrijk, op deze manier draagt de Speelgoedbank 
Elburg een steentje bij aan een duurzamere wereld. 
 

1.2 Visie 

De visie van de Speelgoedbank Elburg luidt als volgt: 
 
‘Speelgoed is dan wel geen eerste levensbehoefte, maar door te spelen kunnen kinderen zich ontwikkelen. 
Ieder kind heeft het recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders!’ 
 
Speelgoed is belangrijk voor kinderen. Ze leren erdoor te spelen, delen, hun fijne motoriek te ontwikkelen en 
mee te doen met hun leeftijdsgenoten. 
 
Door hergebruik van goed speelgoed en kinderboeken willen wij dit realiseren. Hierbij betrekken we 
particulieren, bedrijven en fondsen. 
 

1.3 Doelstellingen 

De Speelgoedbank Elburg heeft de volgende doelstellingen (bron: de akte van oprichting): 
 

1) De Stichting heeft ten doel het gratis verstrekken van speelgoed aan gezinnen met jonge kinderen in 
de gemeente Elburg, die gebruikmaken van Voedselbank Elburg-Oldebroek en/of een 
bijstandsuitkering ontvangen of een ander inkomen op bijstandsniveau hebben. Ook wordt speelgoed 
verstrekt aan oma’s en opa’s, die gebruikmaken van Voedselbank Elburg-Oldebroek en voorts al 
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

2) De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  
a. het inzamelen van speelgoed, kinderboeken en fietsen;  
b. het verrichten van alles wat hiermee verband houdt;  
c. het dienen van het algemeen belang; en  
d. het geven van een tweede leven aan speelgoed, kinderboeken en kinderfietsen.  

 
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 

1.4 De stand van zaken  

De Speelgoedbank Elburg is een goed lopende speelgoedbank die op afspraak geopend is. Vanaf de start in 
mei 2016 tot nu toe hebben 243 kinderen uit 117 gezinnen de Speelgoedbank één of meerdere malen bezocht. 
Zij worden hartelijk ontvangen door gemotiveerde vrijwilligers. Er zijn steeds voldoende vrijwilligers 
beschikbaar.  
 
 



 
 

 

2 Wat is nodig deze missie en visie te realiseren? 

2.1 Algehele leiding en coördinatie 

De kracht van De Speelgoedbank Elburg is de inzet van de vrijwilligers. Met veel enthousiasme zorgen zij er 
wekelijks voor dat de speelgoedbank haar deuren - op afspraak - kan openen. 
 
Anneke Wegh coördineert de inname en schoonmaak van speelgoed en de diverse acties. Doordat zij ook 
voorzitter is, worden de overige bestuursleden goed geïnformeerd (zowel tijdens vergaderingen als via de e-
mail) over de stand van zaken en eventuele uitdagingen. 
 

2.2 Financiële positie 

De Speelgoedbank is volledig afhankelijk van giften. Het binnenkomende speelgoed kost niets en wordt gratis 
verstrekt. De speelgoedbank hoeft geen winst te maken. De Speelgoedbank heeft, naast speelgoed, geld 
nodig voor de exploitatie. De kosten bestonden tot januari 2022 voornamelijk uit het aanschaffen van batterijen 
en inpakfolie. In 2022 is een nieuwe locatie betrokken, hiervoor dient huur betaald te worden. 
 
De inkomsten van De Speelgoedbank Elburg komen van particulieren, fondsen, bedrijven en de gemeente.  
De uitgaven voor fondswerving zijn in verhouding minimaal, mede omdat er geen betaalde fondswerver in 
dienst is. 
 

2.3 Communicatie 

De externe communicatie wordt met name vormgegeven via nieuwsitems op social media en de website.  
 
In 2022 is de website opgezet, deze zal doorontwikkeld worden.  


