Jaarverslag 2016
Dit jaarverslag van de Stichting Speel-o-Theek de Zwolse Bal, gevestigd aan de Botlek 58 te
Zwolle, omvat een beknopte weergave van de ontwikkelingen en activiteiten van de
stichting gedurende het verslagjaar 2016.
Doelstelling
De stichting Speel-o-theek De Zwolse Bal is
opgericht op 25-05-1978.
De stichting Speel-o-Theek De Zwolse Bal
richt zich in haar activiteiten op het ter
uitleen aanbieden van speelmaterialen voor
kinderen met een achterstand. Met het
aanbod van specifiek voor haar doelgroep
beschikbare speelmaterialen wil zij het spel
en de ontwikkeling van kinderen met een
handicap ondersteunen.
Fiscaalnummer
Het fiscaal nummer van de stichting is
8136.83.920.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is in
2016 niet gewijzigd
Het huidige bestuur wordt gevormd
door:
- Peter Martens (voorzitter)
- Eveliene van den Hazel (secretaris)
- Kees van Vilsteren
(penningmeester)
- Diane Schoemaker (algemeen lid)
Financiën
Getuige het aan dit verslag gehechte
financiële jaarverslag verkeert de
stichting in een financieel gezonde
situatie.

Vrijwilligers
De activiteiten van de stichting worden
gedragen door een stabiele groep
vrijwilligsters. Naast het bestuur zijn er 10
vrijwilligers actief. Zij zijn actief als uitleenmedewerker of onderhoudsmedewerker.
Ook ondersteunen zij daar waar mogelijk de
PR-activiteiten van de stichting.

Leden
Het aantal leden dat gebruik maakt van
de door de stichting geboden uitleenactiviteiten is gedurende het verslagjaar
stabiel gebleven. Het aantal leden
ultimo 2016 bedroeg 38. Naast
individuele lidmaatschappen betrof het
13 instellingslidmaatschappen.

Activiteiten
De speel-o-theek is, uitgezonderd
schoolvakanties, geopend op zowel
zaterdagochtend als woensdagmiddag.
Op woensdagmiddag wordt de openstelling
gerealiseerd in samenwerking met de
jongerenafdeling (NiLoKa) van het
dagcentrum de Kameel.
Leden, die het dagcentrum de Kameel of de
peutergroepen van de afdeling
kinderrevalidatie van het centrum de
Vogellanden – beiden gevestigd in Zwolle –
bezoeken, worden een uitleenservice
geboden. Ouders kunnen vanuit huis
speelmaterialen bestellen. De Kameel en
Vogellanden dragen zorg voor het transport
van de aan deze leden uitgeleende
speelmaterialen.
In november is voor de leden van de Speelo-theek een succesvolle spelletjes – en
muziek ochtend georganiseerd.

Public Relations
Periodiek geeft de stichting een nieuwsbrief uit voor haar leden.
In het kader van ledenwerving is gedurende het verslagjaar deelgenomen aan de
Kerstmarkt van het dagcentrum de Kameel. Tijdens de Dag van de Zorg heeft de stichting
zich bij het therapeutische centrum de Vogellanden gepresenteerd. In het voorjaar van
2016 heeft het regionaal steunpunt voor kinderfysiotherapie de Speel-o-theek in de
gelegenheid gesteld zich aan haar leden te presenteren.
De stichting is op sociale media actief met een pagina op Facebook. Op internet beschikt de
stichting over een eigen website.

Vooruitblik 2017
In 2017 worden het beleid van de stichting
en haar activiteiten onverkort doorgezet.
De focus ligt op:
- een voorzichtige groei van het
ledenbestand
- verder aanhalen van de contacten met
zorgverleners
- vernieuwing van de website.

Financiële resultaten 2016
De geaccordeerde staat van baten en lasten 2016 laat het navolgende zien:
Verzekeringen
Speelgoed
Bankkosten
Kantoorartikelen
Keuken
Internet
Diversen
Crediteuren
Opname Spaarrekening

108,98
989,12
117,15
14,05
196,04
214,40
524,15

Ledengelden
Boetes
Giften
Koffiegeld
Diversen
Rente Bedrijfsspaarrekening
Opname Spaarrekening

465,00
9,95
50,00
6,00
5,00
24,15
500,00

Balansposten:
Crediteuren
Overige Schulden
Overige Vorderingen

-10,65
13,54

Negatief resultaat
Totaal

1.100,90
2.163,89

2.163,89

Het eigen vermogen van de Speel-o-theek bedroeg ultimo 2016 € 4.241,95

