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1. Voorwoord
De Speelgoedbeurs Den Haag is in 2013 opgericht door de Vincentiusvereniging in Den
Haag met als doel om aan kinderen uit kansarme gezinnen in deze stad goed speelgoed te
schenken. Eind 2013 heeft de Vincentiusvereniging het project overgedragen aan de
Stichting Ozanam met de opdracht de organisatie verder te professionaliseren.
Conform een in 2012 verschenen rapport “Armoede onder kinderen in Den Haag” zijn er in
deze stad meer dan 22.000 kinderen uit gezinnen die op of onder het minimuminkomen
leven.
Na de noodzakelijke uitgaven voor huur, kleding en voedsel is er in deze gezinnen voor
speelgoed nauwelijks geld beschikbaar. Voedselbanken houden zich bezig met het
verstrekken van voedsel en via Stichting Leergeld komen de kinderen uit deze gezinnen in
aanmerking voor onder meer leermiddelen, winterkleding, sportkleding en vergoeding
lidmaatschapskosten sportclubs. Voor speelgoed, een belangrijk middel voor kinderen om
zich te ontwikkelen is er nu dus de Speelgoedbeurs.
De Speelgoedbeurs Den Haag zamelt gebruikt en nieuw speelgoed in en laat gezinnen met
kinderen die over een Ooievaarspas beschikken speelgoed uitzoeken in het winkelpand aan
het Westeinde 125a op maandelijkse uitdeelochtenden. Een team van vrijwilligers houdt zich
wekelijks bezig met het sorteren, schoonmaken, opknappen, uitstallen en uitdelen van het
speelgoed. De eerste uitdeelacties van speelgoed vonden plaats in de maanden november
en december van 2013.

De Speelgoedbeurs bereikt naar verwachting in 2014 ongeveer 1000 kinderen uit de
doelgroep en er worden naar verwachting 5000 stuks speelgoed verstrekt (zie tabel 1).
Gezien de grote groep kinderen die nog niet bereikt wordt, willen we ons de komende jaren
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richten op uitbreiding naar 2000 kinderen. Dit vraagt om meer vrijwilligers, meer publiciteit
en activiteiten zoals netwerken om dit doel te bereiken.
Tabel 1 – Aantal kinderen en uitgedeelde cadeaus

In dit meerjarenplan 2014-2016 geven we een overzicht van de werkzaamheden die het
project Speelgoedbeurs Den Haag thans uitvoert en van de plannen om de gewenste groei
te kunnen realiseren. Het uiteindelijke doel is om aan het einde van 2016 minimaal 2000
kinderen per jaar te bereiken met onze acties.
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2. Vrijwilligers Speelgoedbeurs Den Haag
Bij de aftrap van de Speelgoedbeurs in januari 2013 beschikte de Speelgoedbeurs over een
tweetal vrijwilligers aangetrokken via de vrijwilligerscentrale PEP. De toenmalige Commissie
Speelgoedbeurs van de Vincentiusvereniging hield zich vanaf het begin veel met
operationele zaken bezig om tot een goede start te komen en het ontbrak de organisatie
aanvankelijk ook aan een goede werklocatie.
Op aandringen van de commissie Speelgoedbeurs stelde de Vincentiusvereniging het
winkelpand aan het Westeinde 125a ter beschikking. De mooie winkelruimte gaf de
noodzakelijke uitstraling en versnelling aan het project. De commissieleden wierven nieuwe
vrijwilligers via hun eigen netwerk en een van de commissieleden besloot om zelf
projectleider van de Speelgoedbeurs te worden. Met veel enthousiasme werd de winkel
ingericht en na een stevige publiciteitscampagne rolde veel speelgoed binnen en konden de
eerste uitdeelacties rond de feestmaand december 2013 van start gaan.
Per 1 juli 2014 bestaat het team van de Speelgoedbeurs uit vijf enthousiaste vrijwilligers die
allen gemiddeld acht uur per week actief zijn in het winkelpand. Langzamerhand gaat een
van de vrijwilligers zich samen met de projectleider meer bezig houden met het organiseren
van inzamelingsacties bij scholen en bedrijven.
De projectleider coördineert de werkzaamheden van het team, is het gezicht naar buiten toe
en doet de PR. Hij legt verantwoording af aan het bestuur van Ozanam.

3. Noodzakelijke uitbreiding vrijwilligers bij de gewenste groei
In 2014 willen we het aantal te bereiken kinderen vergroten van 1000 naar 1500 om in 2016
uit te komen op 2000 kinderen. Dit betekent dat het aantal uitdeelochtenden omhoog gaat
van 2 naar 3 maal per maand in 2015 en van 3 naar 4 in 2016. Natuurlijk moet dan ook het
volume van het in te zamelen speelgoed navenant stijgen met 50% in 2015 en met nog eens
35% in 2016. Dit vraagt om een verdubbeling van het aantal vrijwilligers in twee jaar tijd (van
5 naar 10) om op die manier ook in de tweede helft van de week de winkel te runnen en
uitdeeldagen te organiseren. Een deel van de nieuwe vrijwilligers zal zich vooral bezig
houden met het organiseren en uitvoeren van inzamelingsacties. De werving van deze
nieuwe vrijwilligers zal deels via de bestaande netwerken en deels via de te plannen
publiciteitscampagnes rond uitdeeldagen geschieden.
4. Begeleiding vrijwilligers
De projectleider draagt zorg voor een regelmatig werkoverleg met het team van vrijwilligers
en minimaal een maal per jaar vinden er functioneringsgesprekken plaats met alle
teamleden.
Verder vindt er veelvuldig afstemming plaats tussen de individuele medewerkers en de
projectleider. Ook zijn er enkele informele, feestelijke bijeenkomsten per jaar veelal in
combinatie met de vrijwilligers van de andere projecten van Stichting Ozanam en van de
Vincentiusvereniging.
5. Vrijwilligersvergoeding
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De vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding voor de kosten die gemaakt
worden ten behoeve van het vrijwilligerswerk. De gemaakte reiskosten met het OV of met de
auto (€ 0,19 per km) worden volledig vergoed. Overigens maken niet alle vrijwilligers hier
gebruik van.
6. Vrijwillige chauffeurs
Via de website en via de telefoon komen regelmatig aanvragen binnen om speelgoed bij
particulieren op te halen. Voor dit ophaalwerk beschikken wij over een vijftal chauffeurs die
deze klussen op vrijwillige basis voor ons regelen. Voor de geplande uitbreiding van de
inzamelingsacties zal ook dit chauffeursbestand uitgebreid dienen te worden tot een aantal
van 10 aan het einde van 2016: van 5 naar 8 in 2015 en van 8 naar tien in 2016.
7. Bereik doelgroep en opbouw netwerk Speelgoedbeurs Den Haag
A. Huidige situatie.
Vanaf de start richt de Speelgoedbeurs zich op de doelgroep van kinderen uit gezinnen met
een beperkte draagkracht die op of onder het bestaansminimum verkeren. Het in het
voorwoord van deze nota genoemde rapport uit 2012 van de Diaconie van de Protestantse
Gemeente te ‘s Gravenhage dat spreekt over het aantal van 22.000 kinderen maakt de
uitdaging voor ons project helder. Overigens richten wij ons met name op de kinderen
tussen de 2 en 12 jaar, een belangrijke fase in het kinderleven om zich optimaal te
ontwikkelen. Het kunnen beschikken over goed speelgoed is daarbij voor deze doelgroep
van eminent belang.
Stichting Leergeld Den Haag, die in opdracht van de gemeente vorm geeft aan het
Armoedebeleid onder meer via het verstrekken van leermiddelen, sportkleding, fietsen en
laptops is voor ons een belangrijke partner. Zij beheert de administratie van de
Ooievaarspas voor gezinnen met een inkomens van beneden de 130% van het
minimumloon. Via hen doen wij maandelijks uitnodigingen voor de uitdeelochtenden de deur
uit naar de Ooievaarspashouders.
Daarnaast zijn er inmiddels contacten opgebouwd met de volgende partners:
- Baby Bullen Bak
Een project van Stek Den Haag. Deze organisatie zamelt geld en goederen in om
aan arme gezinnen spullen voor de uitzet en de eerste baby fase te verstrekken. Wij
krijgen soms die spullen ook binnen terwijl zij speelgoed ontvangen wat niet in het
pakket past. We wisselen deze zaken dan met elkaar uit.
- Stichting Slimme Boefjes
Deze Voorburgse Stichting verstrekt een startpakket voor baby's uit dezelfde
doelgroep. ook met hen zijn uitwisselingsafspraken.
- Wijk en Dienstencentrum de Kronkel
Met dit centrum in de wijk Kortenbosch aan het Westeinde hebben we afspraken
gemaakt om via hen uitnodigingen aan de doelgroep uit deze wijk te verstrekken. Dit
geldt ook voor de Carolusschool aan het Westeinde, waar leerlingen met een
Ooievaarspas uit de groepen 1 en 2 gaan deelnemen aan een uitdeelactie.
- Vluchtelingenwerk Den Haag.
Regelmatig verstrekken wij uitnodigen aan kinderen van vluchtelingen.
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Bedrijven
Met enkele bedrijven zoals Bam Wegen Regio West, Hometown Coffee Den Haag
en Shell Den Haag zijn er inzamelingsacties acties uitgevoerd of gepland en dit
geldt ook voor een aantal scholen. We hebben ook contact met enkele kleine
speelgoedwinkels die winkelrestanten ter beschikking stellen.
Crownies
Crownies is een initiatief van de gemeente Den Haag en onderdeel van het
Actieprogramma Jeugd. Met hen gaan wij in het najaar van 2014 in zee met een
actie “Kinderen (verzamelen speelgoed) voor kinderen” waarin in diverse stadsdelen
speelgoed ingezameld gaat worden.

B. Uitbreiding netwerk en actiemodellen.
Wij willen in 2015 en 2016 ons netwerk van scholen en bedrijven ten behoeve van het
inzamelen van speelgoed stapsgewijs uitbreiden naar 5 scholen en 8 bedrijven in 2016.
In het najaar van 2014 zal contact gelegd worden met Speelgoedketens zoals Intertoys en
Bart Smit om via hun winkels een actie voor nieuw speelgoed te entameren. Verdere
uitwerking hiervan zal plaats vinden in 2015.
Voor wat betreft het uitdelen van speelgoed willen we in 2015 en 2016 beginnen met het
uitdelen van speelgoed via scholen in de armste wijken van Den Haag: Schilderswijk,
Moerwijk en de Transvaalbuurt. Het realiseren van samenwerking met buurtorganisaties en
schoolteams in deze wijken is hiertoe noodzakelijk. Vluchtelingenhulp en voedselbanken zijn
andere belangrijke partners om uitdeelacties mee uit te zetten.
8. Doelstelling: aantal uitdeelscholen
In overleg met Stichting Leergeld zal besproken worden hoe de uitdeelacties op de
geselecteerde scholen het beste georganiseerd kunnen worden.
9. Donateurs en fondsenwerving
Om de in dit plan beschreven uitbreiding van vrijwilligers en acties te financieren zullen
fondsen en sponsoren worden aangeschreven. Hiertoe zal de Commissie Fondsenwerving
van Stichting Ozanam een fondsenwervingsplan 2014 - 2016 opstellen.
Bovendien gaat de Speelgoedbeurs actief op zoek naar donateurs voor de Speelgoedbeurs.
Via uitgekiende campagnes uit te voeren in relatie tot de publiciteitsmomenten rond de
inzamelingen in de periode november-december 2014 gaan we donateurs werven onder de
titel “Heeft u geen speelgoed, geef dan geld!”
10. Financiën
De exploitatiekosten van de Speelgoedbeurs Den Haag worden nu voor een fors deel
gedragen door de Vincentiusvereniging “s Gravenhage”. Voor de jaren 2015 en 2016 zullen
de benodigde inkomsten ten behoeve van de gewenste uitbreidingen gerealiseerd dienen te
worden via sponsoring en inkomsten van donaties. Goede aanvragen en een stevige PR
moeten een en ander mogelijk gaan maken.
Hieronder volgt een overzicht verspreid over de aankomende twee en een half jaar van de
extra gelden die naast de bestaande begroting van 2014 nodig zijn.
11. Monitor beleidsdoelen Speelgoedbeurs Den Haag
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De hoofddoelstelling is om in 2016 2000 kinderen per jaar te bereiken en van cadeaus te
voorzien. Om die doelstelling te realiseren maken we gebruik van de Balanced Scorecard
waarin de strategische doelstelling is uitgewerkt in concrete en meetbare resultaten. Deze
zijn verdeeld over de vier perspectieven van de Balanced Scorecard:
- Opbrengsten
- Klanten/relaties
- Organisatie
- Innovatie
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Tabel 2 – Monitor Speelgoedbeurs Den Haag
Succesfactor

Indicator

Donaties

Aantal donateurs

Donaties
Donaties

Norm 2014

Norm 2015

Norm 2016

Opbrengsten
10

20

30

Inkomsten uit subsidies/fondsen

1000

3000

4000

Aantal ontvangen stuks

6000

9000

14000

Klanten/relaties
Doelgroep

Aantal kinderen die cadeaus ontvangen

1000

1500

2000

Leveranciers

Aantal inzamelingsscholen

2

3

5

Leveranciers

Aantal vaste bedrijven die support geven

2

5

8

Scholen

Aantal uitdeelscholen

3

5

8

Distributie

Aantal uitdeeldagen per maand

2

3

4

Vrijwilligers

Aantal winkel medewerkers

6

8

10

Vrijwilligers

Aantal chauffeurs

5

8

10

Coördinatie

Intern overleg per maand

1

2

2

Welbevinden

Score tevredenheid medewerkers

> 4,5

> 4,5

> 4,5

Welbevinden

Functioneringsgesprekken per jaar

2

2

2

Welbevinden

Aantal vrijwilligers bijeenkomsten per jr

2

3

4

Organisatie

Innovatie
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12. Meerjarenbegroting
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