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Inleiding
Net als in 2020 was 2021 voor onze stichting een jaar welke vooral ook werd beïnvloed door
de perikelen omtrent corona. Naast het kunnen voldoen aan de diverse maatregelen ter
bescherming van onze klanten en vrijwilligers hebben wij helaas ook de dienstverlening
dienen aan te passen aan de maatregelen die vanwege de Covid periode van toepassing
waren.
Denk hierbij aan:
- Beperking van de capaciteit ten aanzien van klanten in de winkel;
- Beperking van het aantal aanwezige vrijwilligers op locatie;
- Introductie van winkelbezoek op afspraak;
- Sluiting van de winkel in zijn geheel;
- De mogelijkheid, vanwege sluitingen, om kinderfeestjes te kunnen verloten c.q. uit te
voeren;
- Vermindering / beperking van mogelijkheden van het aantal sponsorbijeenkomsten;
- Beperking van de mogelijkheid om inzamelacties te houden.
Ondanks de beperkingen hebben wij echter toch een weg gevonden om ook weer
gedurende 2021 onze dienstverlening te kunnen verrichten naar onze klanten toe.
Ook dit jaar willen wij onze partners, sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun steun.
Met deze steun creëren wij de gelegenheid om Helmondse gezinnen die op of onder de
armoedegrens leven, bij elke feestelijke gelegenheid, hun kinderen dat extra te geven, wat
vaak -helaas onterecht - als vanzelfsprekend wordt verondersteld.
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Waarom werd Stichting Speel je mee opgericht?
Het idee om deze stichting in het leven te roepen is ontstaan uit het besef dat er enerzijds
kinderen zijn die geen cadeau krijgen voor hun verjaardag door de financiële situatie waarin
het gezin zich bevindt. Het feestgevoel in deze gezinnen is ver te zoeken. Er is geen geld voor
lekkers, op school kan vaak niet getrakteerd worden en een kinderfeestje wordt ook vaak
niet gevierd door geldgebrek. Anderzijds is er de overvloed aan speelgoed bij gezinnen waar
het financieel wel goed gaat. De kinderen uit deze gezinnen kunnen wel hun feestje vieren,
trakteren op school en vriendjes uitnodigen om hun partijtje te vieren. Stichting Speel je
mee vindt dat ieder kind recht heeft op een feestje en vanuit dit ideaalbeeld is de stichting
ontstaan.
De activiteiten die wij uitvoeren gaan inmiddels verder dan alleen het verstrekken van een
cadeau voor deze gezinnen. Wij zetten ons ook in om ook andere activiteiten voor gezinnen
die op- of onder de armoedegrens leven, te organiseren. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•

•
•

Acties tijdens diverse vakantieperiodes
(o.a. zomervakantieactie, herfstvakantieactie);
Actief stimuleren van lezen door verstrekken van boeken en een focusactie tijdens
de Kinderboekenweek;
Activiteiten met betrekking tot Sinterklaas en kerst;
Het verstrekken van, na overleg van een uitnodiging en maximaal 3 maal per jaar,
een cadeau voor als kinderen naar een verjaardagsfeestje toegaan;
Op basis van loting, faciliteren van het geven van een verjaardagsfeestje voor
maximaal 6 personen -inclusief jarige-, met keuze
uit diverse mogelijkheden (denk hierbij aan: pizzafeestje, bowlingfeestje,
knutselfeestje, trampolinefeestje, zwemfeestje, bakfeestje, midgetgolfbaan feestje,
etc, etc);
Het verstrekken van een cadeau, na inschrijving, aan kleinkinderen van grootouders
die op- of onder de armoedegrens leven;
Het beschikbaar stellen van speelgoed, dat niet meer voldoet aan de eisen die wij
stellen voor het geven van een cadeau, aan kinderen in Helmond en in Afrika.
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Daarnaast probeert Stichting Speel je mee een bijdrage te leveren aan een beter milieu door
middel van het hergebruiken van speelgoed.
Stichting Speel je mee is een vrijwilligersorganisatie met 4 bestuursleden, waaronder een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund
door een schil van vaste en flexibele vrijwilligers.
Samen met donateurs van speelgoed en kapitaal zorgen wij ervoor dat kinderen in Helmond,
waarvan de ouders zich in een lastige financiële situatie bevinden, een cadeau kunnen
krijgen voor bijvoorbeeld een verjaardag, bij het behalen van een zwemdiploma, bij het doen
van een communie en/of voor het sinterklaas, kerst- en/of suikerfeest.
Daarnaast worden wij regelmatig door instanties benaderd voor ondersteuning van
individuele en vaak schrijnende situaties, waarbij wij als Stichting regelmatig een steuntje in
de rug kunnen bieden. Indien dit mogelijk en passend is, zullen wij hier uiteraard gehoor aan
geven.
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1. Algemene doelstellingen
Doelstelling
Het is niet altijd zichtbaar, maar in Nederland leven veel mensen in armoede. Ook in
Helmond en omgeving wonen helaas veel gezinnen die op of onder de armoedegrens leven
en deze mensen beschikken vaak niet over goede huisvesting, genoeg eten en kleding.
Vaak is er geen geld om een speciale gelegenheid te vieren zoals ze dat graag zouden willen
en is een (verjaardags)cadeau voor hun kinderen helaas niet vanzelfsprekend. En ook al is
speelgoed geen eerste levensbehoefte, voor de ontwikkeling van een kind is speelgoed heel
belangrijk.
De doelstelling van de organisatie is erop gericht om gezinnen met een laag inkomen te
ondersteunen bij het vieren van een speciale gelegenheid van hun kinderen tot en met hun
12e verjaardag, door middel van het verstrekken van een cadeau.
Daarnaast vindt de organisatie het ook heel belangrijk dat ieder kind mee kan feesten met
een vriendje of vriendinnetje. Omdat er geen geld is voor een cadeautje wordt het kind vaak
ziek gemeld voor of gaat met lege handen naar een kinderfeest. Stichting Speel je mee zorgt
voor een cadeautje zodat alle kinderen mee kunnen doen en niet in een sociaal isolement
belanden.
Op basis van loting, worden per kwartaal, kinderfeestjes ter beschikking gesteld. Op deze
wijze krijgen onze doelgroepkinderen niet alleen een cadeau voor hun verjaardag, en
kunnen ze naar een feestje van een vriendje of vriendinnetje toe, maar met ingang van 2018
geven wij deze kinderen de gelegenheid om zelf (5) kinderen uit te nodigen om voor zichzelf
een verjaardagsfeestje te vieren.

De doelstellingen zijn samen te vatten in het volgende motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!
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Organisatie Stichting Speel je mee
De basis van de organisatie bestaat uit 4 bestuursleden met aanvullend een negen vaste
vrijwilligers. Zij verrichten samen de bestuurlijke en operationele werkzaamheden. Voor het
controleren en schoonmaken van ingezameld speelgoed wordt daarnaast een beroep
gedaan op een wisselende groep vrijwilligers, grotendeels bestaand uit vrienden en
kennissen die de Stichting een warm hart toedragen.
De organisatie wil laagdrempelig zijn en werkt daarom samen met hulpverlenende instanties
die de financiële toetsing reeds in hun eigen proces hebben verwerkt. Hierdoor hoeven
gezinnen slechts een verwijsbrief aan te vragen bij een van deze instanties om zich in te
schrijven bij Stichting Speel je mee. Naast de verwijsbrieven die via de hulpverlenende
instanties kunnen worden aangevraagd, is het ook mogelijk om bij onze stichting in te
schrijven door het overleggen van een inkomensverklaring van de Gemeente Helmond. Door
deze werkwijze is het overleggen van inkomensgegevens overbodig. Alle inschrijvingen en
uitgiftes worden verwerkt in een bestand welke wekelijks bijgewerkt, en jaarlijks
gecontroleerd wordt.

Werkwijze
Door middel van het inzamelen van (tweedehands) speelgoed wordt een breed assortiment
speelgoed opgebouwd dat gecontroleerd en schoongemaakt wordt. Het goede speelgoed
wordt in de winkel aangeboden aan gezinnen die leven op- of onder de grens van het sociaal
minimum. Speelgoed wat niet aan de eisen voldoet die de Stichting stelt om als cadeau weg
te geven, wordt in de snuffelhoek gezet, tenzij het ook daar niet meer voor kwalificeert. Dit
“rest”-speelgoed vindt vaak nog een bestemming buiten de Stichting. De Stichting streeft
ernaar om zo min mogelijk weg te gooien.
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Cadeau-pakketjes in de winkel

De gezinnen kunnen na inschrijving 1 maal per kwartaal zelf een pakket van cadeaus
uitkiezen uit de winkel welke bij hun kind(eren) past. Dit pakket van cadeaus varieert per
kwartaal, afhankelijk van het ingezamelde speelgoed en de activiteiten per kwartaal. Voor
onze organisatie is het belangrijk dat het kind cadeaus krijgt welke hij of zij leuk vindt!
Iedere speelgoeduitgifte wordt in een bestand bijgehouden.

Winkel

Snuffelhoek

De ouder wordt gestimuleerd om naast het zelf uitgekozen cadeau ook een boek aan hun
kind te geven. Hiermee wil de organisatie het belang van lezen benadrukken.
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Naast het pakket van cadeaus mogen ouders ook drie maal per jaar een cadeautje uitzoeken
wanneer hun kind uitgenodigd is voor een kinderfeestje. Hiervoor is een speciale kast
ingericht met kleinere cadeautjes. Voor een kraamcadeautje kan men ook gebruik maken
van het speelgoedaanbod. Alle uitgiften worden gedocumenteerd.

Kast voor kinderfeestjes

Winkelruimte
/ boekenkast

In juni 2018 zijn wij daarnaast gestart met het faciliteren van een kinderfeestje voor
kinderen die jarig in onze doelgroep. In het derde kwartaal van 2018 hebben wij, als try-out,
6 kinderfeestjes verloot. 3 zwemfeestjes en 3 knutselfeestjes. Gezien het succes van deze
nieuwe faciliteit hebben wij besloten om deze activiteit uit te breiden, mits het budget dit
toelaat. Inmiddels faciliteren wij een feestjes bij Kidsplaza (binnenspeeltuin), We-Jump
(trampolinepark), Laco (zwemfeestje), Fitland (bowling), Pizza Nino (pizzafeestje) en
Knutselfeestjes. Als alternatief kan men ook loten voor een grote verjaardagstaart. In
verband met Covid19 zijn de kinderfeestjes tijdelijk on hold gezet. Gezinnen waarvan het
kind in 2021 jarig was hebben wij voorzien van een persoonlijke verjaardagstaart, opdat toch
met het gezin de verjaardag van het kind kon worden gevierd.
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Activiteiten
Los van de reguliere maandelijkse inzamelochtenden op de eerste zaterdag van de maand en
openingsdagen op woensdagochtend, zijn wij buiten de openingstijden regelmatig actief met
schoonmaakmiddagen en -avonden, inzamelactiviteiten, (vrijwilligers)overleg en vele andere
activiteiten. Hieronder treft u een overzicht van deze activiteiten aan.

In januari was het helaas niet mogelijk om
de winkel te bezoeken in verband met
Corona.
Samen met de vrijwilligers hebben wij
daarom in januari verrassingstassen
gemaakt en verloot, om aan de winnaars
binnen ons klantenbestand uit te delen.

Vanwege de sluiting van de
winkels en veelal veel activiteiten
hebben wij ook aandacht gegeven
aan initiatieven van andere
organisaties, gericht op onze
doelgroep
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Op 21 januari organiseerde de LEVgroep een kookworkshop voor
jongeren, welke wij ondersteunde via
de Facebookpagina van onze Stichting

Op 27 januari organiseerde de
Bibliotheek Helmond Peel een online
kindervoorstelling: Grote en dappere
kleintjes.
Ook deze activiteit deelden wij op onze
facebookpagina omdat deze aansloot
bij onze doelgroep.
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In de lockdownperiode was iedereen op
zoek naar activiteiten voor kinderen.
Sportstuif Helmond organiseerde
bijvoorbeeld een speurtocht.
Van vrijdag 22 januari 2021 tot zondag 21
februari kon men aan deze speurtocht
deelnemen, welke wij ook deelden binnen
onze doelgroep

Hoe mooi is het als je een verrassingstas bij
een gezin gaat bezorgen en je dan weer
een tas met mooie spulletjes mee krijgt
waar we andere kinderen weer blij mee
mogen maken
— dankbaar.
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Hoewel wij regulier de eerste zaterdag van
elke maand onze inzameling voor
speelgoed doen, hebben wij helaas dienen
te besluiten om voor de periode februari
2021 een inzamelstop in te roepen.
Het magazijn was helaas overvol van
eerdere inzamelingen en gedoneerd
speelgoed.

Daar toch sneeuw werd voorspeld
hebben wij van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de slee, die wij
op voorraad hadden te verloten
onder ons klantenbestand
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Vanuit de VVV De Peel was gratis
een kinderrouteboekje af te halen,
voor een wandeling in Helmond.
Ideaal voor onze doelgroep, dus
wederom gedeeld op onze
Facebookpagina.

In de laatste weken van februari hebben wij de
winkel weer klaargemaakt om op 3 maart 2021
weer te openen. Eindelijk!

Tijdens de opening van 3 maart werden wij
blij verrast door een fantastische donatie
van Daan en Thomas.
Beide hadden besloten om in plaats van
cadeau’s voor hun verjaardag, geld te
vragen om aan onze stichting te doneren.
Toppers!
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1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op
in armoede. En kan niet meedoen en
meepraten met zijn of haar vrienden en
klasgenoten. Treffend in beeld gebracht
door Stichting Sire:
https://youtu.be/jOcY5L-8EF8
In Helmond ligt dat percentage hoger dan
het landelijk gemiddelde, zo rond de 10%.
Dat wil dus zeggen dat 1 op de 10
Helmondse kinderen niet genoeg geld heeft
om mee te doen. 1 op de 10!! Dat vinden
wij onacceptabel.
Deze Helmondse kinderen (t/m 12 jaar)
kunnen via ons ieder kwartaal (gratis)
speelgoed krijgen. Dat wordt door ons
ingezameld en schoongemaakt. En wij
hebben ook nieuwe cadeautjes die
kinderen kunnen meenemen naar het
feestje van hun jarige vriendje of
vriendinnetje.
Bovendien verloten wij kinderfeestjes
zodat ze zelf ook eens een feestje kunnen
vieren.
Zo hopen wij het leven van deze kinderen
iets leuker te kunnen maken. Zij kunnen
niets doen aan de situatie waar ze in leven.
En ieder kind heeft recht op een zorgeloze
jeugd!
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Tijdens de kerstperiode 2020 organiseerde
het Alfrink College in Deurne in inzamelactie
voor speelgoed.
Helaas stopte de inzameling ivm Covid
voortijdig.
Op 6 maart 2021 mochten wij de
ingezamelde spullen in ontvangst nemen.

Mensen maken Helmond, de
fototentoonstelling, georganiseerd door de
LEV-groep, is een ode aan vrijwilligers in
Helmond.
Onze secretaris en bestuurslid van het eerste
uur, Hilde Leenders, maakt tevens onderdeel
uit van deze fototentoonstelling.
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Wederom een mooi initiatief, waar wij via
onze Facebookgroep aandacht voor vroegen.
Helmond Hangout, een initiatief voor digitale
activiteiten, speciaal voor Helmondse
jongeren tussen 6 en 18 jaar.

Wederom een initiatief vanuit Helmond
Bibliotheek Helmond Peel, welke mogelijk
ook interessant is voor onze doelgroep en
daarom ook door ons is gedeeld:
Taalcafé online, voor groepen in de
Helmondse samenleving die Nederlands
willen leren
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Vanuit Stichting Leergeld Helmond, hebben
wij speciaal aandacht gevraagd voor de
kindervakantieweek Mierlo Hout,

Ter ondersteuning van onze doelstellingen,
het ondersteunen van gezinnen in Armoede,
hebben wij bijgaande bijdrage van de LEVgroep gedeeld.
De Sociale Raadslieden geven ondersteuning
bij juridische kwesties, het invullen van
formulieren of het in kaart brengen van
inkomen/uitgavenpatroon
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Op 18 mei 2021 namen wij deel aan
de sessie, georganiseerd van de LEVgroep m.b.t. de ontwikkelingen ten
aanzien van de WBTR.
Maarten van Os van Aben & Slag
advocaten nam de deelnemers mee
in de wet die per 01-07-2021 van
toepassing is voor rechtspersonen.

Tijdens onze inzamel-ochtenden en
bij diverse donaties ontvangen wij
veelal ook zaken die feitelijk niet tot
de categorie “speelgoed”behoren.
In dit geval een ontvingen wij een
slaapkamerdecoratie, in drieluik.
Een mooi moment om te verdelen
onder de doelgroep, voor diegene
die dit een mooie aanvulling vindt
voor de kinderkamer.
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Toch mooi ook om te zien dat klanten
de moeite nemen om een bedankje te
verzenden n.a.v. een uitgifte – in dit
geval een verzonden verjaardagstaat.

Bijna richting de zomervakantie konden wij dan
toch een versoepeling aankondigen met
betrekking tot de coronaperikelen.
De verplichting om een afspraak te maken om
de winkel te bezoeken hebben wij per deze
datum laten vervallen.
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Wat een prachtige donatie ontvingen
wij tijdens de inzameling van juli 2021.
Dinie kwam eigen gemaakte houten
puzzels brengen van haar broer Peter
v/d Reek.
Supermooie donatie die wij direct
kunnen plaatsen in de winkel

In een gekuiste versie hebben wij
bijgaande schoonmaakactie gedeeld op
Facebook.
Regelmatig ontvangen wij Ken- en
Barbiepoppen, die door onze specialist
vrijwillgerster Ria, volledig
schoongemaakt en reconditioneerd
worden om weer verstrekt te worden
aan de kinderen in onze doelgroep

Op 21 juli 2021 was de laatste
openingsdag van de winkel, voor de
zomervakantie.
Inmiddels, bijna traditiegetrouw, een
foto van (een deel van) de vrijwilligers
die het eerste deel van 2021 afsloten
met de vakantiefoto.

21 | P a g i n a

Jaarverslag

2021

Vanwege het gewijzigde afvalbeleid
binnen gemeente Helmond merken wij
dat we meer speelgoed ontvangen
tijdens inzamelingen wat niet als
“goed, bruikbaar en compleet” is aan
te merken.
Daarnaast hebben wij door onze
verhuizing minder ruimte om
speelgoed in voorraad te hebben.
In gesprek met de “afvalcoaches”
hebben wij een beter beeld verkregen
over de wijze van afvalbehandeling
voor onze Stichting

Vanuit onze samenwerking met Super
Sociaal deelden wij bijgaande bericht inzake
menstruatiearmoede.
Ook een situatie die zich bij onze klantgroep
voordoet, en daarmee ter ondersteuning,
belangrijk is om te delen.
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Op 7 september 2021 hebben wij
de winkel weer heropend en
konden wij weer zonder afspraak
onze klanten ontvangen.

In samenwerking met onze medebewoners op
het Groet- en Ontmoetplein hebben wij 25
september 2021 de poorten van het Groet- en
Ontmoetplein wederom geopend
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Een feestelijke heropening en
tegelijkertijd burendag.

Net als elk jaar organiseerden wij ook dit jaar
een extra activiteit omtrent de
kinderboekenweek.
Naast de mogelijkheid om tijdens het kwartaal
extra leesboeken mee uit te zoeken, hebben wij
ook weer een aanvullende verrassing
meegegeven in deze periode.
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Ook tijdens niet-openingstijden zijn onze
vrijwilligers regelmatig aan de slag om speelgoed
te poetsen, de winkel in orde te maken of
verrichten andere activiteiten.
Ditmaal de uitkomst van een avondje poetsen
tijdens de kinderboekenweek

In oktober 2021 ontvingen
wij het bericht dat onze
stichting was verkozen als
goede doel voor het
evenement “huis van de
kerstman”.
Een mooi initiatief in het
centrum in Helmond,
waarbij bezoekers het huis
van de kerstman konden
bezoeken en tevens
speelgoed konden doneren.
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Tijdens de herfstvakantie organiseerde
de Bibliotheek Helmond-Peel samen met
Hellmond Haunters een spookhuis.
Vanwege onze doelgroep hebben wij dit
initiatief gedeeld in onze facebookgroep.

Helaas, vanwege oplopende
besmettingen, ook ditmaal de
aankondiging in november dat de
winkel uitsluitend bezocht kan
worden met inachtneming van de
Covidmaatregelen.

Met Sinterklaas die in november 2021
weer aankwam in Nederland, hebben
wij in het laatste kwartaal weer de
winkel ingericht om onze klanten het
laatste jaar weer extra te verwennen.
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Tevens in november 2021 werden wij
door de leerlingen van het Jan van
Brabantcollege, locatie Deltaweg
verkozen als goed doel, voor de legen
flessen /statiegeldflessenactie

Vanuit gemeente Helmond werd in november
een vernieuwde versie van bijgaande
brochure opgeleverd.
Vanuit de Stichting hebben wij dit initiatief
breeduit gepromoot om zodoende maximale
ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheden
voor gezinnen in armoede in Helmond.
Daarnaast doneerden wij speelgoed t.b.v. de
actie kledinguitgifte bij Wijkhuis de Fonkel
van 27 november 2021 t/m 3 december 2021
, georganiseerd door de gemeente Helmond,
bestemd voor minimagezinnen in Helmond.
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Met dank aan Repaircafé Helmond, als
onderdeel van onze doelstellingen, en als
mooie toevoeging op het Groet- en
Ontmoetplein, is het vanaf 19 november
2021 mogelijk om boeken te lenen vanuit
deze “mini-bibliotheek”.
Samen met de picknicktafels kijken wij
alvast uit naar de zomer op ons mooie plein.

Op 8 december 2021 opent het “huis van
de kerstman” in de Elzaspassage in
Helmond, met Stichting Speel je mee als
goede doel
Helaas vanwege de corona maatregelen
helaas niet op de geplande wijze.
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In samenwerking met IKC Trudo werd
in november 2021 een grote
inzamelactie gehouden in StiphoutHelmond t.b.v. stichting Speel je mee.
Op 4 december mochten we maar
liefst 6 volle auto’s in ontvangst
nemen.
Na sortering en schoonmaak kunnen
wij dit speelgoed direct ter beschikking
stellen aan onze klanten.

Speciale aandacht voor vandaag 7
december 2021 t.b.v. de dag van de
vrijwilliger.
Een mooi moment om onze
(vaste)vrijwilligers in het zonnetje te
zetten.
Dank Ria, Karin, Sandra, Mirjam,
Yvonne, Danielle, Najat, Souad en
Joyce!

Op 17 december 2021 heeft het
Eindhoven dagblad nogmaals ruim
aandacht besteed aan de acties die
wij als organisatie inzetten, ter
ondersteuning van die
bevolkingsgroep in Helmond, die het
het hardst nodig hebben.
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Helaas werd het gedurende maand
december duidelijker dat het corona-virus
weer flink om zich heen sloeg.
Op basis van de maatregelen die hiervoor
genomen werden, hebben wij helaas op
18 december onze deuren weer dienen te
sluiten.

Wow, wat een leuke donatie. De lege
flessenactie van het Jan van Brabant
College – Delta weg, heeft uiteindelijk
een mooie EUR 75,00 als resultaat
opgeleverd.
Dank iedereen voor jullie bijdrage!
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Op 23 december 2021 hebben wij,
helaas vanwege corona op afstand,
onze afsluiting gehad met de
vrijwilligers.
Ria had voor alle vrijwilligers nog
koekjes gebakken, om een hart
onder de riem te steken.
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2. Realisatie doelstellingen 2021
Algemene doelstelling
De algemene doelstelling was in 2021 “ieder kind heeft recht op een feestje” Dit motto
wordt vertaald in de mogelijkheden die de Stichting biedt omtrent cadeaus voor eigen
kinderverjaardag, een cadeautje voor een jarig vriendje of vriendinnetje en de mogelijkheid
voor het geven van een kinderfeestje voor 5 vriendjes en/of vriendinnetjes.
In 2021 is het aantal kinderen dat bij de Stichting ingeschreven stond toegenomen van 508
kinderen naar 515 kinderen per 31-12-2021. Daarnaast is het aantal inschrijvingen van opa’s
en oma’s gegroeid van 6 naar 8. Jaarlijks controleren wij het aantal ingeschreven klanten om
er zeker van te zijn dat de juiste doelgroep wordt bereikt. Concreet houdt dit in dat wij actief
onze ingeschreven deelnemers jaarlijks opnieuw vragen een doorverwijzingsformulier aan te
vragen bij één van de doorverwijzende instanties en actief uitschrijven indien deze niet
(tijdig) opnieuw wordt overhandigd.
Overzicht uitgifte speelgoed 2021:
Overzicht uitgifte speelgoed 2021:
Totaal aantal uitgegeven punten - kinderen
Aantal punten
Q1
277
Q2
439
Q3
388
Q4
1271
Totaal
2375

Aantal kinderen
57
89
82
167
395

Overige acties - kinderen
Boeken
Sinterkerstcadeautjes
Verrassingstassen
Welkomstcadeautjes
Kaartjes Sinterklaas circus
Slagroomtaarten voor de jarige
Kinderboekenweek
Kinderfeestcadeautjes
Totaal

stuks
kinderen
kinderen
stuks
kinderen
stuks
kinderen
stuks
stuks/kinderen
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Aantal
461
144
137
85
83
67
40
23
1040

Totaal aantal uitgegeven punten - opa's en oma's
Aantal punten Aantal opa's en oma's
Q1
10
2
Q2
10
2
Q3
0
0
Q4
40
5
Totaal
60
9
Overige acties - opa's en oma's
Aantal stuks
Boeken
5
Welkomstcadeautjes
1
Totaal
6
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Het aantal uitgegeven cadeaus wordt sinds halverwege 2018 uitgegeven door middel van
een puntensysteem. Het aantal punten per cadeau kan per kwartaal wijzigen. Globaal gezien
kan men 5 punten per kind, per kwartaal uitzoeken (exclusief boeken).
Overige doelstellingen 2021:
-

-

-

Continuering van de samenwerking met bestaande partners Stichting Leergeld
Helmond, Super Sociaal, SMO, Saldo Plus, Stichting Schuldhulpmaatje en
Schulddienstverlening.
Vergroten van het klantenbestand via onze doorverwijzers.
Naast Super Sociaal, Stichting Leergeld Helmond, SMO, Schuldhulpmaatje,
Schulddienstverlening en Saldo-Plus is het sinds april van 2016 mogelijk om met een
inkomensverklaring Gemeente Helmond in te schrijven.
Controle inschrijvingen bestaande klanten:
Net als elk jaar houden wij een jaarlijkse controle met betrekking tot inschrijvingen
om ervoor te zorgen dat de juiste doelgroep wordt bereikt.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties
Bij het opzetten van Stichting Speel je mee is ervoor gekozen om te werken met
doorverwijzende instanties, die de inkomens van hun cliënten toetsen voordat ze toegelaten
worden tot hun organisatie. In beginsel is gekozen voor Stichting Leergeld Helmond en Super
Sociaal, omdat zij dezelfde doelgroep hebben als Stichting Speel je mee. Beiden zetten zich
in voor mensen/gezinnen met een laag inkomen en proberen hen sociaal-maatschappelijk te
ondersteunen. Door samen te werken met deze twee instanties hoeven gezinnen hun
financiële situatie niet weer te bespreken en volstaat een verwijsbrief. Bijkomstig voordeel is
dat de administratie op deze manier veel minder belastend is. Daarnaast werken wij samen
met Saldo Plus, SMO en Stichting Schuldhulpmaatje.
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Stichting Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit
minimagezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan
het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Als zij niet
kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Deze uitsluiting dreigt omdat zij
vanuit de inkomenssituatie van het gezin waarin zij opgroeien, niet kunnen deelnemen aan
activiteiten zoals sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes. Hun doelstelling is samen te
vatten onder het motto: Nu meedoen is straks meetellen!

Super Sociaal is een supermarkt waar de allerarmsten gecontroleerd en
begeleid voedsel kunnen krijgen. Door advies op financieel en
arbeidstechnisch gebied geeft Super Sociaal een totaalpakket met als doel de huishoudens
zo snel mogelijk naar het reguliere leven terug te laten keren.

Stichting SaldoPlus is opgericht met het doel geldproblemen te
voorkomen door middel van budgetbeheer of bewindvoering. De insteek
van SaldoPlus is dat cliënten in ieder geval maandelijks weer uitkomen
met hun inkomsten en vaste lasten. Zo nodig kunnen zij hen ook helpen aflossingsregelingen
te treffen met schuldeisers zolang dat binnen hun aflossingscapaciteit past. Zo hoopt
SaldoPlus hun cliënten te ontlasten en de financiële stabiliteit te vergroten.

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan
ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder
uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een
waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden ze
thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in
Helmond en de Peelregio.
Naast de vier vaste doorverwijzers is in 2019 wederom samengewerkt met twee
maatschappelijke organisaties die ouders aanmoedigen om gebruik te maken van de
diensten van Stichting Speel je mee: Humanitas ondersteunt via Home-Start en Doorstart
ouders bij de opvoeding van hun kinderen , de Ruilwinkel helpt mensen in armoede door
hen uit te laten gaan van hun eigen kracht en Bibliotheek Helmond- De Peel.
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SchuldHulpMaatje Helmond is een initiatief van 3 Helmondse kerken Op
initiatief van de RK Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster, de RK
Parochie Heilige Lambertus en de Protestantse Gemeente te Helmond is
op 5 september 2017 in Helmond de Stichting SchuldHulp opgericht. Geïnspireerd door
christelijke waarden en normen heeft de stichting als doel het duurzaam voorkomen en
oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren. De stichting faciliteert de
werving, training, (her)certificering, registratie en inzet van SchuldHulpMaatjes. De stichting
zet dus louter vrijwillige, gecertificeerde SchuldHulpMaatjes in. Ten behoeve hiervan
is/wordt de stichting lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. SchuldHulpMaatjes
kunnen voor dit maatjeswerk slechts aanspraak maken op de binnen de stichting
afgesproken onkostenvergoedingen. De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet
het maken van winst.
In 2021 zijn wij tevens gaan werken met doorverwijzing vanuit
Schulddienstverlening Helmond. Een speciale afdeling, ingeroepen
door Gemeente Helmond om inwoners met schulden of inwoners die moeite hebben om
rond te komen, te ondersteunen met vragen, tips en advies en informatie over allerlei
initiatieven in de Gemeente Helmond.
Daarnaast is in 2019 gestart met een samenwerking bij Stichting ORO, locatie De Meent.
Cliënten van de dagbesteding ondersteunen Stichting Speel je mee met het schoonmaken
van speelgoed. Zo hebben cliënten een zinvolle dagbesteding en ontvangt Stichting Speel je
mee schoon speelgoed.
Ook is het netwerk verstevigd door deelname aan het armoedeconferentie. Een
bijeenkomst, geïnitieerd door de gemeente Helmond en uitgevoerd door het
armoedeplatform, om middels workshops en het samenbrengen van organisaties armoede
beter te kunnen bestrijden en de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen.
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3. Doelstellingen 2022
De algemene doelstelling voor 2022 vatten wij samen in ons motto:

Ieder kind heeft recht op een feestje!

en blijft erop gericht om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij het vieren van
alle gelegenheden van hun kinderen tot en met hun 12e verjaardag. In beginsel gebeurt dit
door het aanbieden van een cadeautje. Realisatie van deze doelstelling is afhankelijk van
donaties.
Daarnaast blijft ook voor 2022 het doel overeind om ieder kind drie keer per jaar de
mogelijkheid te geven om een cadeautje mee te nemen naar een kinderfeestje.
Tevens willen wij ook in 2022 een kind in onze doelgroep de mogelijkheid geven om mee te
loten naar een kinderverjaardagsfeestje, waarbij het kind een vijftal vriendjes/vriendinnetjes
mag uitnodigen om gezamenlijk een kinderfeestje te vieren.

Overige doelstellingen:
-

Continuering van de samenwerking met en eventueel uitbreiding van bestaande
partners Stichting Leergeld Helmond, Super Sociaal, SMO Crisisopvang en
Woonbegeleiding, SaldoPlus, Stichting Schuldhulpmaatje en Schulddienstverlening

-

Vergroten van het klantenbestand via bestaande doorverwijzers.

-

Controle of klanten nog in de doelgroep vallen.

-

Opzetten acties ten behoeve van onze doelgroep
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-

Continuering en eventueel uitbreiding van onze bestaande groep vrijwilligers.

-

Actieve aanwezigheid bij activiteiten van bestaande en nieuwe sponsoren.

-

Actieve deelname armoedeplatform en andere activiteiten opgezet door gemeente
zoals de armoedeconferentie.

-

Vergroting van onze doelgroep naar senioren, waarbij ouderen in een moeilijke
financiële situatie de mogelijkheid willen geven om een cadeau uit te zoeken voor
hun kleinkinderen.
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4. Bestuurlijke organisatie 2021
Samenstelling bestuur Stichting Speel je mee per 31 december 2021:
Monique van de Pol

Voorzitter

Hilde Leenders

Secretaris

Marco van de Pol

Penningmeester

Leonie Baan

Bestuurslid
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5. Samenvatting financieel verslag 2021: jaarrekening
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