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1. Bestuursverslag 

Algemene gegevens 
Stichting Speelgoedbank-Leiden is opgericht d.d. 13 oktober 2011 en is statutair gevestigd in Leiden. De operationele 
activiteiten zijn eind 2014 van start gegaan. 
Het correspondentieadres van de stichting is Brucknerlaan 8, 2253 CS  Voorschoten. 
De uitdeellocatie is Bizetpad 5, 2324 JP  Leiden. Het internetadres van de stichting is www.speelgoedbank-leiden.nl . 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 53756215. 
Stichting Speelgoedbank-Leiden (vestigingsplaats: Voorschoten) wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en 
staat in het ANBI-register vermeld onder RSIN-nummer 851004465. Schenkingen zijn zodoende fiscaal aftrekbaar. 
Het werkgebied omvat de gemeente Leiden en omliggende gemeenten. 
De statuten zijn sinds de oprichting ongewijzigd. 
 
Doelstelling van de stichting 
Speelgoedbank-Leiden heeft als doel het doorgeven van nieuw, schoon en compleet, herbruikbaar speelgoed aan kinderen (0 
tot en met 12 jaar) van ouders en/of verzorgers die (tijdelijk) van het laagste inkomen in Leiden en omgeving moeten 
rondkomen. Door speelgoed en ook boeken te verstrekken willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind en 
het een kans geven om onbezorgd te kunnen spelen en lezen.     

Beloningsbeleid 
Stichting Speelgoedbank-Leiden werkt uitsluitend met vrijwilligers die vanuit de stichting geen enkele financiële beloning 
ontvangen. Dit geldt ook voor de bestuursleden. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten door de vrijwilligers en 
bestuursleden kunnen in overleg worden gedeclareerd. 
 
Bestuur 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 
Margot Kunst-den Brave, voorzitter 
Christina de Haas, secretaris – per 17 augustus 2021 
Ruud Leenen, penningmeester  
Roelof Kunst, lid 
 
Vrijwilligers 
Een team van enthousiaste vrijwilligers zet zich in voor de inzameling en de uitgifte van het speelgoed, de begeleiding van 
jongeren op de diverse maatschappelijke stagedagen in het jaar, de algehele organisatie van de Speelgoedbank. Deze vrijwillige 
inzet geschiedt zonder vergoeding. Het afgelopen jaar heeft de Stichting een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen 
die inmiddels met succes hun bijdrage aan activiteiten hebben geleverd. 

Doorverwijzers en cliënten  
Speelgoedbank-Leiden werkt samen met alle sociale partners om onze doelstellingen te realiseren, waaronder Stichting 
Leergeld e.o. De sociale partners verstrekken de cliënten een doorverwijzing voor Speelgoedbank-Leiden, waarmee zij in 
aanmerking komen voor gratis speelgoed. De cliënten komen met hun kind(eren) op de uitgiftedata. Bij de uitgifte neemt ieder 
kind 2 stuks speelgoed, een puzzel en een boek mee. Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten kiezen.  

http://www.speelgoedbank-leiden.nl/
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Het aantal geregistreerde gezinnen en kinderen.  
De Corona-omstandigheden hebben er mede toe bijgedragen het cliëntenbestand van Speelgoedbank-Leiden verder te 
actualiseren.  
Daarbij zijn gezinnen en kinderen, die zich langer dan 1 kalenderjaar niet hebben aangemeld voor een uitgifte -rekening 
houdend met de noodgedwongen sluiting van Speelgoedbank-Leiden- uit het bestand uitgeschreven. 
Ook zijn de gezinnen en kinderen uitgeschreven, die niet meer tot de doelgroep behoren. 
Na opschoning van het bestand zijn ultimo 2021 42 gezinnen met 109 kinderen geregistreerd. In 2020 waren deze 
(opgeschoonde) aantallen 42 gezinnen met 103 kinderen.  
Het is evident dat Speelgoedbank-Leiden voorziet in een behoefte in Leiden en omliggende gemeenten. 
 
Openstelling van de locatie in een bizar jaar met Covid-19 
Speelgoedbank-Leiden volgt de richtlijnen van het RIVM en het beleid van de Marnix-Groep met betrekking tot maatregelen 
voor de openstelling van de uitdeelruimte. De maatregelen hebben ertoe geleid dat de uitdeelruimte pas in juli 2021 weer 
geopend kon worden. Vanuit het hart heel jammer! Echter de gezondheid van cliënten en vrijwilligers had en heeft absoluut 
prioriteit.  
 
Speelgoedverwerving  
Als gevolg van Covid-19 en daardoor de tijdelijke sluiting van de uitdeelruimte is er vanwege ruimtegebrek op zeer beperkte 
schaal speelgoed ingezameld. Ondanks de strengere criteria voor het inbrengen van speelgoed blijven de uitgangspunten van 
de speelgoedbank: heel, schoon en compleet. Ook dit jaar is veel van het ingebrachte speelgoed bestemd voor de 
leeftijdsgroep 0 – 4 jaar. Voor de groep 5 – 12 jaar wordt te weinig gekwalificeerd goed speelgoed ingebracht. Dat blijft 
spannend voor deze doelgroep! Speelgoedbank-Leiden bedankt alle donoren en sponsoren voor hun bijdrage.  
 
Huisvesting 
Vanaf de start van Speelgoedbank-Leiden heeft Marnix Jeugdvereniging een deel van hun locatie om-niet ter beschikking 
gesteld. Als tegenprestatie neemt de speelgoedbank deel aan hun Open Dag, de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton en de 
vrijwilligersdag van het Oranjefonds: NL Doet.  Deze locatie biedt alleen ruimte voor de uitgifte van het speelgoed. Voor de 
opslag van het speelgoed maken we gebruik van een tweetal bij Eurobox gehuurde boxen. Vanaf november 2020 is een extra 
box gehuurd in verband met de grote toestroom van speelgoed, dat echter als gevolg van de tijdelijke sluiting niet kon worden 
uitgegeven. Met dank aan Eurobox, die ook in 2021 weer heeft gesponsord.  Het zijn ook spannende en zorgelijke tijden als het 
om huisvesting gaat. Gemeente Leiden heeft nieuwbouwplannen, waarbij de locatie dreigt te verdwijnen. Hoe straks verder is 
vooralsnog de grote vraag. 

Giften en subsidies 
Speelgoedbank-Leiden is volledig afhankelijk van financiële bijdragen voor haar activiteiten. Speelgoedbank dankt al onze 
sponsoren, subsidiënten, met name de Gemeente Leiden en particuliere donateurs die het mogelijk maken te kunnen 
functioneren!   
 
Publiciteit 
2021 stond nog steeds grotendeels in het teken van  Covid-19. Bewust is ervoor gekozen geen publiciteit te genereren. 
Speelgoedbank-Leiden doet dat alleen als het echt nieuws is.  Zeker de privacy van de cliënten indachtig. Post Corona ligt het in 
ons voornemen meer publiciteit te genereren ten behoeve van de aanschaf van speelgoed. 
 
Voorraadbeheerssysteem 
Om inzicht te hebben in de aanwezige voorraad speelgoed en het verloop ervan wordt gebruik gemaakt van een 
geautomatiseerd voorraadbeheerssysteem.  
 
Privacy-beleid 
Vanaf de start in 2014 heeft Speelgoedbank-Leiden de bescherming van de privacy van haar cliënten hoog in het vaandel staan. 
De gegevens van haar cliënten wordt uitsluitend en alleen intern gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de 
werkzaamheden van de stichting. Dit beleid is in mei 2018 vastgelegd in een privacyverklaring, die voldoet aan de wettelijke 
eisen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 geldig is. De tekst van de 
privacyverklaring is opgenomen op de website van Stichting Speelgoedbank-Leiden. Bovendien wordt door alle bestuursleden, 
alsmede vrijwilligers met inzicht in de persoonsgegevens van cliënten verplicht een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
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Activiteiten 2022 
Eind 2021 was Speelgoedbank-Leiden 7 jaar operationeel. Speelgoedbank-Leiden onderhoud een warme band met de sociale 
partners. Er is weer een groei van het aantal ouders en kinderen die Speelgoedbank-Leiden bezoeken.  
Vanwege de Covid-19-pandemie en de daarbij genomen maatregelen van het RIVM hebben wij de deuren vanaf maart 2020 
tijdelijk moeten sluiten. Gelukkig hebben wij in november 2021 de fysieke uitgifte weer kunnen hervatten. In de tussenliggende 
tijd hebben wij geen speelgoed en boeken kunnen uitdelen. Wel hebben we de kinderen kado-bonnen kunnen geven, zodat ze 
zelf in de Intertoys-winkel iets hebben kunnen uitzoeken.  
 
Financieel 2021 
In de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening sluit de rekening van baten en lasten 2021 met een voordelig saldo van € 583. 
Het voordelig resultaat is conform de resultaatverdeling ten gunste van de reserves gebracht.  
Gezien de doelstelling - het gratis ter beschikking stellen van speelgoed – is de stichting ter dekking van de te maken kosten 
volledig afhankelijk van subsidies en bijdragen door derden. Over 2021 is de subsidieaanvraag bij de gemeente Leiden 
grotendeels gehonoreerd. Een aantal bedrijven, instellingen en particulieren hebben de stichting financieel geholpen met 
sponsorbijdragen, donaties en giften. Mede als gevolg van de coronaperikelen zijn deze bijdragen echter veel minder dan in 
voorgaande jaren. Een niet voorziene uitgave betreft de huur van een extra box voor opslag van het aangeboden speelgoed in 
deze coronaperiode. De extra opslagruimte kost ruim € 1.300 per jaar.  
 
Financieel 2022 
Per 1 juli  2020 heeft de gemeente Leiden haar beleid met betrekking tot de welzijnssector vormgegeven onder de noemer 
“Sterke Sociale Basis”. Speelgoedbank-Leiden is daarbij ingedeeld in de categorie “Opvoeden” met stichting SOL als 
gemeentelijke hoofdaannemer. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de eisen, die hierbij zijn 
vastgelegd. Speelgoedbank-Leiden voldoet sinds haar oprichting aan de daaraan gestelde voorwaarden.  
 
Voor 2022 zijn de kosten begroot op € 6.122. De gemeente Leiden heeft een bedrag van maximaal  
€ 5.311 als voorlopige subsidie beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat er nog financiële bijdragen van derden worden 
ontvangen. Door bijdragen van gemeente en derden, alsmede door de opgebouwde algemene reserve ultimo 2021 is het 
financiële jaar 2022 gewaarborgd.  
 
Ter bevordering van het stellen van financiële zekerheden op lange termijn is besloten de hoogte van de algemene reserve te 
maximaliseren op een bedrag ter grootte van 2 maal de jaarlasten.  
 
 
 
 
Verklaring van het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Speelgoedbank-Leiden te Voorschoten verklaart kennis te hebben genomen van de geldende 
subsidieregelingen en de subsidievoorwaarden te hebben nageleefd. Tevens verklaart het bestuur de jaarrekening 2021, 
bevattende de balans, de staat van baten en lasten, de toelichtingen hierop en de bijlagen, conform de in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving te hebben opgesteld. 
Buiten de in de jaarrekening verantwoorde middelen staan geen andere middelen, direct of indirect, ter beschikking. 
 
Leiden, 31 maart 2022 
 
M.S. (Margot) Kunst-den Brave  H.A.W.C. (Christina)  Haas  R.P. (Ruud) Leenen  
Voorzitter    secretaris    penningmeester   
R. (Roelof) Kunst 
lid 
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2. Jaarrekening 

 

2.1  Balans per 31-12-2021 - (Bedragen in euro)  
AKTIVA  31-12-2021 31-12-2020 
Vaste activa    
Inrichting- en opstartkosten  0 0 

  0 0 
Vlottende activa    
Voorraad speelgoed   0 0 
Vorderingen  0 0 
Vooruitbetaalde kosten  124 123 

  124 123 
Liquide middelen    
RABO rekening courant  14.996 14.574 

    
Totaal aktiva  15.120 14.697 

PASSIVA    
Eigen vermogen    
Algemene reserve  8.890 8.261 
Bestemmingsreserve huisvesting  2.000 2.000 
Bestemmingsreserve speelgoed  4.213 4.259 

  15.103 14.520 
    
Kortlopende schulden    
te betalen kosten   17 177 

Totaal passiva  15.120 14.697 

 

 
 

2.2 Staat van Baten en Lasten (Bedragen in Euro)   
 Begroot Werkelijk Werkelijk 

 2021 2021 2020 
BATEN    
Donaties-Schenkingen-Sponsorgelden 1.250 1.834 1.936 
Subsidies 5.233 5.233 5.233 

Totaal Baten 6.483 7.067 7.169 
    
LASTEN    
Kosten huisvesting 3.477 4.665  3.505  
Speelgoed beheer on aanschaf 1.730 400  3.922  
Algemene kosten 1.135 995  735  
Voorlichting 700 398  272  
Bestuurskosten 125 25  82  

Totaal Lasten 7.167  6.484  8.516  
    
EXPLOITATIERESULTAAT -684  583  -1.347  
    
Financiële baten en lasten 0  0  0  

SALDO BATEN EN LASTEN -684  583  -1.347  
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2.3     Algemene toelichting 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
Algemeen 
Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden en de beperkte kring van gebruikers van de jaarrekening van de Stichting 
Speelgoedbank-Leiden is het wettelijk niet nodig dat de jaarrekening voldoet aan de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving. Wij 
hebben er ten behoeve van het inzicht voor gekozen de jaarrekening, bevattende de balans, de staat van baten en lasten, de 
toelichtingen hierop en de bijlagen, op te stellen conform de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving.  Alle bedragen zijn in euro's (afgerond). 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balansposten anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de 
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar, waarop ze betrekking hebben.  
 
Vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de 
geschatte economische levensduur. Bij aanschaffingen, gedaan met een specifieke subsidie, wordt de betreffende subsidie in 
mindering gebracht op de aanschafwaarde.  
 
Voorraad speelgoed 
De Stichting Speelgoedbank Leiden verzamelt speelgoed, boeken en dergelijke, dat zij aangeboden krijgt van particulieren, 
scholen, bedrijven en instellingen. Incidenteel wordt speelgoed aangeschaft. Dit speelgoed wordt volledig ten laste van het jaar 
van verkrijging gebracht. Aan het speelgoed wordt geen waarde in euro's toegekend. De voorraad speelgoed is dan voor € 0 in 
de balans opgenomen. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening uit 
hoofde van oninbaarheid. 
 
Reserves 
De algemene reserve is het deel van het vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen kan beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht (vrij besteedbaar vermogen). De algemene reserve muteert op grond van resultaatbepaling. 
De bestemmingsreserve is het deel van het vermogen waarvoor het bestuur aan de doelstelling een specifieke toekenning 
heeft bepaald. 
 
Kasstroomoverzicht 
Gezien de aard van de activiteiten en de omvang van de balansposten is de toegevoegde waarde van een kasstroomoverzicht 
beperkt. Derhalve is het opnemen van een kasstroomoverzicht achterwege gebleven. 
 
Verbonden partijen 
De stichting heeft geen "verbonden partijen". 
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2.4 Toelichting op de balans     
        

ACTIVA    31-12-2021  31-12-2020 
                

Vlottende activa 
  

           
Speelgoed    0  0 

Vanwege verkrijging van het speelgoed om-niet wordt aan het speelgoed geen waarde in euro's toegekend. De voorraad 
speelgoed is derhalve voor € 0 in de balans opgenomen. 

        
Vorderingen   0  1.031 

Betreft de afrekening van de subsidie van de gemeente Leiden. 
 

           
- Vooruitbetaalde kosten  124   123 

        
Liquide middelen              
RABO rekening courant NL22RABO0301985685  14.996  14.574 

        
PASSIVA               
Eigen Vermogen              
- Algemene Reserve              
Saldo aanvang boekjaar  8.261  8.421 

Bij: Resultaatbestemming  629  -160 

Saldo einde boekjaar   8.890  8.261 
        

- Bestemmingsreserve huisvesting             
Saldo aanvang boekjaar  2.000  2.000 

Bij: Resultaatbestemming  0  0 

Saldo einde boekjaar   2.000  2.000 
        

- Bestemmingsreserve speelgoed             
Saldo aanvang boekjaar  4.259  5.446 

Bij: Resultaatbestemming  -46  -1.187 

Saldo einde boekjaar   4.213  4.259 
        

 
 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Begroting Werkelijk Werkelijk 

BATEN  2021 2021 2020 
     
     

Donaties- Giften- Sponsorgelden 1.250 1.834 1.936 
     

Diverse bedrijven, instellingen, fondsen en professionals hebben voor de Stichting Speelgoedbank-Leiden om-niet 
werkzaamheden verricht, diensten verleend en goederen en speelgoed beschikbaar gesteld, dan wel gelden 
beschikbaar gesteld voor aanschaf van speelgoed. 

     

Subsidies          
Gemeente Leiden 5.233 5.233 5.233 

     
     

LASTEN          
Kosten huisvesting 3.477 4.665 3.505 

     
De kosten huisvesting betreft met name de huur van twee selfstore-boxen ten behoeve van de opslag van het 
speelgoed.  

Ten behoeve van de uitgifte heeft De Marnixgroep ruimte aan het Bizetpad 5 in Leiden om-niet beschikbaar gesteld.  
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Speelgoed beheer en aanschaf 1.730 400 3.922 
     

Onder deze post zijn de kosten voor het onderhoud en beheer van het speelgoed, alsmede de aanschaf van nieuw 
speelgoed verantwoord. De aanschaf van nieuw speelgoed wordt gefinancierd met geoormerkte donaties en giften. 

     
Algemene kosten         
Internet en automatisering 300 284 284 
Bureaukosten 340 283 252 
Bankkosten en porti 220 205 199 
Koffie/thee etc. bezoekers - vrijwilligers 200 188 0 
Verzekeringen 0 0 0 
Onvoorzien  75 35 0 

  1.135 995 735 
     

De gemeente Leiden heeft voor vrijwilligersorganisaties, die een maatschappelijk doel nastreven zowel een collectieve 
WA-verzekering voor vrijwilligers als bestuursaansprakelijkheids-verzekering afgesloten. Derhalve zijn hiervoor geen 
kosten gemaakt.  

     
Voorlichting  700 398 272 

     
Dit betreft kosten voor PR-activiteiten, bewerking website etc.         
Bestuurskosten 125 25 82 

     
Dit betreft onder meer representatiekosten.         

 
 
 

Overige gegevens  
   
Resultaatverdeling     
Het voordelig resultaat over 2021 ad € 583 is als volgt aan de reserves toegevoegd:    

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve aanschaf speelgoed -46 

Toegevoegd aan de algemene reserve 629 
  

583 
   

Deskundigenonderzoek     
Op grond van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 396, lid 7) is de stichting vrijgesteld van de verplichting 
tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole 
verstrekt en ontbreekt derhalve een controleverklaring. 

   
Gebeurtenissen na balansdatum     
De continuïteit van de stichting is gewaarborgd door toezegging van een subsidie van maximaal € 5.233 door de 
gemeente Leiden ter dekking van de kosten in 2021.  

 


