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Inleiding
Het jaar 2020 was in alle opzichten in een bijzonder jaar voor Stichting Speel je mee. Niet
alleen vanwege Covid19, maar ook vanwege het feit dat wij in 2020 afscheid namen van de
winkellocatie in het Con Brio gebouw.
Verhuizing
Door het feit dat de omgeving van het Con Brio gebouw onderdeel werd van
nieuwbouwplannen voor het nieuwe stadion van Helmond Sport, de bouw van een nieuwe
scholengemeenschap en een mogelijke locatie voor het nieuwe zwembad van Helmond,
werd de continuïteit van onze winkellocatie onzeker. In samenspraak met Frank Rietveld
van de Gemeente Helmond en Erica Dekens (armoederegisseur Helmond) oriënteerden wij
ons op mogelijke oplossingen voor de vestigingsplaats van onze winkel.
In overleg met Gemeente Helmond en Stichting Woonpartners kwamen wij overeen om in
2020 de winkel naar een nieuwe locatie te verhuizen aan het Groet en Ontmoetplein te
Helmond. Een sociaal plein met daar gevestigd diverse maatschappelijk betrokken
organisaties zoals Stichting Hart voor Minima, Repaircafé en inloophuis De Cirkel.
Covid19
Net als voor iedereen was 2020 ook voor ons, en voor onze klanten, een bijzonder jaar in
verband met het corona-virus. Ook wij kregen te maken met een beperkte capaciteit voor
het schoonmaken van speelgoed, wijzigingen in aanpak voor bezoek aan de winkel tot aan
sluiting van de winkel toe. Gelukkig kunnen we aangegeven dat in 2020 geen besmettingen
plaatsvonden bij onze Stichting of bij onze vrijwilligers.
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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.
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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 van het eerste en tweede kwartaal uitgesteld. In
het derde en vierde kwartaal hebben wij vooral taarten verloot.

9|Pagina

Jaarverslag

2020

Activiteiten
Los van de maandelijkse inzamelochtenden op de eerste zaterdag van de maand en de
reguliere 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 2020 heeft de organisatie zich op alle fronten ingezet om de naamsbekendheid binnen en
buiten de doelgroep te vergroten. Hiervoor is het hele jaar gebruik gemaakt van social
media, met ruim 172 volgers op Twitter, 937 volgers op Facebook, 277 volgers op Linkedin
en sinds 2019 ook 156 volgers op Instagram. Naast deze activiteiten zijn wij ook buiten de
reguliere activiteiten, vooral lokaal, aanwezig. Bijzonderheden in 2019 als volgt:

In januari nodigden wij onze klanten uit,
als start van het eerste kwartaal, om
naar de winkel te komen en de punten
voor het eerste kwartaal te verzilveren.
In verband met de jaarlijkse controle
geldt ook hier weer dat een nieuwe
inschrijving noodzakelijk is.
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Het eerste kinderfeestje van het jaar!
Samen met 5 vriendinnetjes kon dit
meisje een verjaardagsfeestje
(zwemfeestje) vieren.
Eerst zwemmen en dan frietjes eten.

Wat een TOP donatie!
De Total aan de Deurneseweg had nog
boeken over n.a.v. de leesboekenactie.
In totaal doneerden zij 16 dozen met
actuele leesboeken.
Deze ruim 550 kinderboeken kunnen wij
perfect inzetten t.b.v. onze
doelstellingen.

Daar de eerste week van januari
doorgaans in de kerstvakantie valt, viel
de eerste inzamelzaterdag in februari.
Anne, 9 jaar, doneerde bijna nieuw
speelgoed voor “de kindjes van Speel je
mee.
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Op 28 januari 2020 organiseerde de
Hogeschool de Kempel een filmavond met
het thema “spelen”.
Met deze link werd onze Stichting gekozen
als goede doel, gekoppeld aan deze avond.
Middels het verstrekken van een “goodiebag” met onze brochure werden vrijwillige
donaties opgehaald t.b.v. onze Stichting.

5 februari vond het eerste overleg
plaats met Gemeente Helmond en
de armoederegisseur inzake
mogelijke opties voor wat betreft
een nieuwe locatie.
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Op 12 februari 2020 werd door het
bestuur een bezoek gebracht aan
een mogelijke nieuwe locatie aan
het Groet- en ontmoetplein aan de
Evertsenstraat 19 te Helmond.

Eerste sketches en plattegronden
van ieder bestuurslid om te
beoordelen of de bezochte locatie
kan voldoen aan de basiswensen
voor de stichting:
-

Winkelruimte
Opslagruimte
Poetsruimte
Kantoorruimte
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Op 17 februari 2020 was de kogel
door de kerk. Het bestuur heeft de
gemeente laten weten dat wij
akkoord gaan met de nieuwe
locatie.

Na de tweede inzamelochtend, de
eerste zaterdag van maart, hebben
we helaas de richtlijnen van het
RIVM dienen te volgen.
Vanaf 9 maart 2020 was de winkel
gesloten.
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In het weekend van 21 maart 2020
brachten wij, vanwege de sluiting van de
winkel en met dank aan onze
vrijwilligers, een paaspakket rond met
lekkers en leesboeken om onze
ingeschreven kinderen, ruim 500, een
hart onder de riem te steken.

Naast de reguliere samenwerkingsverbanden
met o.a. de doorverwijzers, trachtten wij ook
onze doelgroep te ondersteunen door actief
berichten te delen van bijvoorbeeld Hart voor
Minima, Bibliotheek Helmond, LEV-groep en
Mijn Kleine.

Superblij met deze donatie van Monique
en Willem Michiels met pakketten met
boekjes, pennen en kleurgerei.
Deze maakten zij om geld op te halen voor
de Alpe d’Huzes waar ze aan mee gaan
doen.
Gezien de onzekerheid hieromtrent,
doneerden zij hun spullen aan onze
Stichting.
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Op 31 maart 2020 hadden wij, vanwege
corona onze eerste digitale
bestuursvergadering.

In april 2020 vonden de eerste “teasers”
plaats op sociale media.
De eerste aankondigingen m.b.t. de
verhuizing waren een feit.

En hoewel de winkel niet open was, was er
wel de uitdaging van de bestaande voorraad
op de Con Brio locatie, die schoongemaakt (en
verhuisd) diende te worden.
Gelukkig waren onze vrijwilligers bereid om
een groot deel van het schoon te maken
speelgoed mee naar huis te nemen en daar
schoon te maken voor display op onze nieuwe
locatie.
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Tegelijkertijd waren wij gestart met het
opknappen van de nieuwe locatie. Met dank
aan John Ulrich Klusjes en Schilderwerken,
Theo Baan en familie Baan, Theo Benders en
familie Benders, Jan Leenders en familie
Leenders en familie van de Pol en tal van
vrijwilligers konden wij ervoor zorgen dat de
nieuwe locatie als snel een nieuw gezicht
kreeg.

In april 2016 hielden we een DVD
opruimactie.
Vanuit onze eerdere inzamelingen hadden wij
ondertussen veel Dvd’s verzameld.
Mede vanwege de verhuizing en de
teruglopende vraag een goede manier om het
aantal Dvd’s te verminderen.
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In mei hebben wij voor de allerkleinsten en
voor de iets oudere ingeschreven klanten een
Vtech spelcomputer met spelletjes en een
Playstation 2 spelcomputer, inclusief spelletjes
en een racestuur verloot.

Op 19 juni 2020 vond een overleg plaats met
Stichting Schuldhulpmaatje Helmond om
opgenomen te worden als doorverwijzende
instantie.
Gezien de doelstellingen van Stichting
Schuldhulpmaatje zijn zij met ingang van deze
datum opgenomen bij de doorverwijzende
instanties.

Op 16 juli 2020 werd in “De Fonkel” door
Gemeente Helmond een dag georganiseerd
t.b.v. minimagezinnen in Helmond.
Naast de kledinguitgifte konden wij ook een
bijdrage leveren door boeken, spelletjes,
knutselmateriaal en kindersierraden te
beschikking te stellen.
Een goede actie om de doelgroep kennis te
laten maken met de diverse instanties die
betrokken zijn t.b.v. armoedebestrijding
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Door het corona-virus was het helaas
niet mogelijk voor de kinderen om een
kinderfeestje te geven.
Gelukkig hebben we alternatieven.
Zoals deze prachtige taart.
Kunnen we onze klanten toch een
verjaardagsgevoel geven.

Op het Groet- en ontmoetplein trachten
de diverse organisaties elkaar te helpen.
Van Stichting Hart voor Minima
ontvingen wij bijgaande donatie.

Op 2 september 2020 vond de eerste
winkelopening weer plaats. Na de eerste
sluitingsperiode i.v.m. Covid19 en de
vakantieperiode stonden wij klaar om weer
aan de slag te gaan.
Omwille van Covid19 zijn bezoeken met
ingang van heden op basis van afspraak,
zowel voor klanten als bij inzamelingsdagen
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Op 5 september 2020 kon eindelijk
weer een inzamelingsochtend
plaatsvinden.
De poorten van het Groet- en
ontmoetplein zijn aangepast voor
duidelijkheid.
Het plein begint steeds meer “gevoel”
te krijgen door een fantastische aanpak
van Woonpartners

Openingsdagen zelf zijn wij zichtbaar bij de
ingang van het Groet- en ontmoetplein door
bijgaande banner.
Alle bezoeken worden op afspraken
ingepland. Voor een tweetal groepen maken
wij een uitzondering (door een half uur
eerder open te gaan):
-

Nieuwe inschrijvingen
Ouders waarvan het kindje is
uitgenodigd voor een kinderfeestje.
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Stichting Speel je mee is aangesloten
bij het armoedeplatform. In verband
met de Dag van de Armoede werd
“onze Leonie” geïnterviewd door
Omroep Helmond.

In verband met de 4e kwartaaluitgifte,
waarin we vaak wat “extra’s” doen in
verband met Sinterklaas en Kerst hebben
wij in oktober en november extra
openingsavonden georganiseerd.
Tegelijkertijd werd er ingezameld en
gepoetst door vrijwilligers.

Op 30 oktober 2020 werden wij door studenten
van de Hogeschool van Amsterdam benaderd of
wij het Helmondse goede doel wilden zijn voor
hun inzamelingsactie die zij samen met
Toychamp waren opgestart. Graag natuurlijk!
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Op 7 november hebben wij onze
maandelijkse inzamelactie gehouden.
In verband met corona hebben wij gebruik
gemaakt van het plein.
Grof sorteren buiten, fijn sorteren en
schoonmaak binnen.

In november heeft Jumbo Wederhof Stichting Speel
je mee gekozen als goed doel.
Klanten konden het statiegeld van hun lege flessen
ter beschikking stellen aan onze Stichting.
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Op 18 november 2020 participeerden
wij in de Online Hackathon, in verband
met armoede, georganiseerd door
Groen Links

Wow en wat een eer!
Op 27 november 2020 werd bekend dat
onze Monique van de Pol is genomineerd
voor “Brabander van het jaar”

Op 27 november 2020 hielden wij wederom een
avondinzameling en een “koopavond” voor onze
klanten.
Veel spullen kunnen inzamelen, schoonmaken en
kunnen weggeven.
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Op 2 december 2020 werden wij, tijdens
een reguliere winkelopening aangenaam
verrast. Door wie? Onbekend.
Maar dank voor degene die de tijd en
moeite heeft genomen om de winkel te
bezoeken en een contante donatie heeft
achtergelaten.

Bij de uitgifte van onze decembertassen
hebben wij dit jaar ook een aantal van onze
klanten extra verwend.
Degene met een “gouden” envelop ontving
naast de decembertas een bioscoopbon,
kaartjes voor We-Jump en een
strippenkaart voor de ijssalon.
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Wat een leuk idee! Een kerstballen
speurtocht.
Nog leuker dat Stichting Speel je mee per
verkochte sticker-set een donatie mag
ontvangen.
Ons bestuur heeft in ieder geval allemaal
een sticker-set gekocht!

In plaats van de jaarlijkse kerstmarkt wilde
het Alfrinkcollege graag iets doen voor het
goede doel.
In 2020 heeft men goed en bruikbaar
speelgoed ingezameld om te doneren aan
ons Stichting.

Het heeft even geduurd, maar daar is ‘ie
dan toch. De volledig vernieuwde
website.
Makkelijker, eenvoudiger bij te houden
en bruikbaar voor zowel mobiel, tablet
als computer.
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Een lockdown was helaas niet te voorkomen.
Op 14 december communiceerden wij dat
ook onze winkel met onmiddellijke ingang
gesloten is.

Helaas werd Monique van de Pol geen
“Brabander van het jaar”.
Hulde voor Petra de Jager die ook
gezinnen in armoede ondersteund met
kerstboodschappen.
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2. Realisatie doelstellingen 2020
Algemene doelstelling
De algemene doelstelling was in 2020 “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 2020 is het aantal kinderen dat bij de Stichting ingeschreven stond toegenomen van 498
kinderen naar 508 kinderen per 31-12-2020. Daarnaast hebben wij het aantal inschrijvingen
van opa’s en oma’s verdubbeld van 3 naar 6. 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 2020:
Totaal aantal uitgegeven punten:
Kinderen
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
Overige acties
Kinderen
Sinterkersttassen
Boeken
Kinderfeestcadeautjes
Welkomstcadeautjes
Kinderfeestjes
Verjaardagstaarten
Golden ticket We-Jump (8 jarig bestaan)
Totaal
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Totaal aantal uitgegeven punten:
Opa's & Oma's
Aantal punten Aantal kinderen
532
126
0
0
264
55
1787
230
2583
411
Aantal stuks
227
461
52
41
47
39
2
869

Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
Overige acties
Opa's en oma's
Boeken
Welkomstcadeautjes
Totaal

Aantal
Aantal punten Opa's / oma's
0
0
0
0
0
0
24
6
24
6
Aantal stuks
3
8
11
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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 2020:
-

-

Continuering van de samenwerking met bestaande partners Stichting Leergeld
Helmond, Super Sociaal, SMO en Saldo Plus.
Vergroten van het klantenbestand via onze doorverwijzers.
Naast Super Sociaal, Stichting Leergeld Helmond, SMO en Saldo-Plus is het sinds april
van 2016 mogelijk om met een inkomensverklaring Gemeente Helmond in te
schrijven. Inmiddels is het aantal inschrijvingen de 600 deelnemers gepasseerd.
Controle inschrijvingen bestaande klanten:
Begin 2019 hebben wij alle klanten die langer dan 1 jaar in ons bestand staan met
onze verwijzers gecontroleerd en als gevolg van deze check zijn een groot aantal
kinderen uitgeschreven die niet langer bekend waren bij de verwijzers. Het bestand is
hierdoor gekrompen naar 498 kinderen. Indien men alsnog gebruik wenste te maken
van onze diensten, kon men opnieuw een verwijzing aanvragen bij de daartoe
geselecteerde instanties of inleveren van een inkomstenverklaring van de gemeente
Helmond

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 sinds dit jaar ook 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.
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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.
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.
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 2021
De algemene doelstelling voor 2021 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 2021 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 2021 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 en Stichting Schuldhulpmaatje.

-

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 2020
Samenstelling bestuur Stichting Speel je mee per 31 december 2020:
Monique van de Pol

Voorzitter

Hilde Leenders

Secretaris

Marco van de Pol

Penningmeester

Leonie Baan

Bestuurslid
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5. Samenvatting financieel verslag 2020: jaarrekening
Jaarstukken 2020

•
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Toelichting
Algemeen
Doelstellingen
Het doel van Stichting Speel Je Mee, statutair gevestigd te Walnoothof 14, Helmond bestaat uit:
Het verzorgen van een cadeau bij een verjaardag/evenement voor kinderen met ouders die geven van
een cadeau financieel niet of moeilijk kunnen opbrengen.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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