JAARVERSLAG 2016
Algemeen
De Speel-o-theek “De Drie Beertjes” is sinds 19 mei 2010 gevestigd in Wijk- en
Cultuurcentrum Schoneveld aan het Zonnehout 36 in Houten-Zuid.
De Speel-o-theek is lid van de Vereniging Speel-o-theken Nederland.
In 2012 is de ANBI-status aangevraagd en de status is ons verleend.
De openingstijden zijn: woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur en
zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur. De speel-o-theek is in de
schoolvakanties gesloten.
Medewerkers
Per eind 2016 werken er 12 vrijwilligers in de speel-o-theek. 4 Vrijwilligers
draaien vast op woensdag, 7 anderen bezetten afwisselend de zaterdagen. Op
zaterdag zijn er meestal 3 of vier vrijwilligers, een enkele keer is met 2
vrijwilligers gedraaid. De twaalfde vrijwilliger doet geen uitleen, maar verzet veel
werk voor de speelgoedcommissie.
Gedurende 2016 zijn 5 vrijwilligers gestopt, er zijn geen nieuwe vrijwilligers
bijgekomen.
Er zijn in 2016 drie vrijwilligersvergaderingen gehouden. Tijdens de laatste
vrijwilligersvergadering is besloten om vanaf 2017 geen
vrijwilligersvergaderingen meer te houden. De reden is dat de opkomst steeds
laag was en dat afstemming ook per mail kan plaatsvinden.
Het afgelopen jaar hebben twee leerlingen hun maatschappelijke stage in de
speelotheek vervuld. Zij werden begeleid door Anne-Marie van Berkel.
Leden
Begin 2016 waren er 82 leden. Eind 2016 stond de stand op 65 leden.
In de facturen die in de zomer verstuurd zijn, hebben we duidelijk vermeld dat
men uiterlijk eind augustus moet opzeggen, als men niet nog een jaar lid wilde
blijven. Daardoor waren er in de zomerperiode relatief veel afmeldingen en zakte
het ledenaantal.

Bestuur
Tijdens de bestuursvergadering op 5 oktober 2016 is Tom toegetreden tot het
bestuur als bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur is sindsdien:
Voorzitter a.i./PR:

Esther Kroneman

Penningmeester:

Leonie Groenewold

Secretaris:

Anne-Marie van Berkel

Bestuurslid:

Tom van Hellemondt

Het bestuur heeft dit jaar twee maal vergaderd. Het bestuur woonde ook de
vergaderingen van de vrijwilligers bij. De voorzitter of een ander bestuurslid zit
de vergaderingen voor.
Speelgoedcommissie
De commissie wordt gevormd door Anneke de Jong, Tom van Hellemondt en
Leonie Groenewold.
In 2016 is speelgoed gekocht ten laste van het budget dat daarvoor in de
begroting was gereserveerd. Tevens is vrij veel speelgoed ontvangen van leden
en andere mensen uit Houten.
Automatisering
De inname- en uitleenadministratie gebeurt geheel via de computer. In 2016
werkte de laptop en de internetverbinding goed en het systeembeheer is
overgenomen door Anne-Marie van Berkel. Voorheen deed Kees Heman dit.
Activiteiten
Begin maart is de collecte Jantje Beton gehouden. Opbrengst 265,92 Euro.
In juni hebben we twee waterbanen en een vrijwilliger geleverd aan het Plein van
de Peuter.
In september hebben enkele vrijwilligers met een kraampje op de
activiteitenmarkt gestaan.

