Beleidsplan
Stichting Speelgoedbank Hilversum
1.1 Achtergrond
Na een verkenning heeft Rotary Club 3 uit Hilversum (RCH3) zichzelf de opdracht gegeven om voor
Hilversum e.o. een Speelgoedbank op te zetten naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam.
1.2 Probleemstelling
De laatste jaren is het aantal mensen dat rond of onder een minimuminkomen moeten rondkomen gestegen.
Zo zijn er ook in Hilversum inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Verantwoord en goed speelgoed
is vaak niet beschikbaar.
In Amsterdam is reeds lange tijd een Speelgoedbank actief waar kansarme kinderen tot 10 jaar 4 per jaar
gratis speelgoed krijgen, in samenwerking met de voedselbank.
RCH3 heeft naar dit voorbeeld een Speelgoedbank Hilversum, voornamelijk voor kansarme kinderen tot 12 jaar,
in Hilversum gerealiseerd.
Onze speelgoedbank is gevestigd in Wijkcentrum De Geus.
1.3 Doelstelling en werkzaamheden
Speelgoedbank Hilversum heeft ten doel:
• Zonder winstoogmerk oprichten en vanuit RCH3, met andere vrijwilligers,operationaliseren van
een Speelgoedbank binnen de gemeente Hilversum.
• Beschikbaar stellen van veilig, ‘stimulerend’, indien mogelijk ook opvoedkundig verantwoord speelgoed
voor kinderen tot 12 jaar die door hun sociaal-economische status dit nodig hebben.
• Realiseren dat kinderen / jeugd tot en met 12 jaar in de doelgroep een gelukzalig moment krijgen rond
hun verjaardag.
• Het versterken van de buurt rond de locatie van de Speelgoedbank. Sociale cohesie binnen
de gemeente Hilversum stimuleren.
Het doel is dat na drie jaar de Speelgoedbank zonder actieve steun van Rotary Club Hilversum 3
kan functioneren.
• De Speelgoedbank vestigen op een locatie waar gezinnen / kinderen zonder schaamte
binnen komen en zich veilig voelen en zij elkaar kunnen ontmoeten en versterken.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen: stimuleren van het hergebruik van speelgoed.
1.4 Werving en besteding van fondsen en middelen
Speelgoedbank Hilversum benadert de gemeente, ondernemingen en particulieren met zijn website, flyers,
en via persoonlijke contacten teneinde speelgoed, boeken, operationele middelen (van verf tot PC’s) en geld
te (ver)werven). Verkregen geld wordt puur en alleen gebruikt om de speelgoedbank draaiende te houden
(huurpenningen, speelgoedaankoop, drukkosten enz.). Speelgoed is louter bestemd voor kinderen uit
kansarme gezinnen.
1.5 Beheer van fondsen en middelen
Het beheer van fondsen en middelen staat onder toezicht van het bestuur van de stichting, en is in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De administratie en het beheer van de
penningmeester/het bestuur wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie vanuit Rotary Club Hilversum 3.
Een uitgebreid beleidsplan is op te vragen via info@speelgoedbankhilversum.nl

