Jaarverslag 2016
Nuts speelotheek “Speel-o-Tiefje”
te Burgum
Leden
Op 31 december 2016 telde de speelotheek 96 leden, waarvan 16 via Kinderwoud en 1 via de Voedselbank.
Het lidmaatschap kost €15,00 per jaar. Wordt men lid in juli of daarna dan is het
€ 7,50.
Vrijwilligers
Er zijn 16 vrijwilligers bij de speelotheek betrokken. Veertien personen zijn actief bij het uitlenen van ons
speelgoed. Eén vrijwilliger verzorgt de ledenadministratie. Eén helpt bij het inboeken van nieuw speelgoed
en is reserve. Op dinsdagmiddag komt Jeannet (via Talant) ons een uurtje helpen. Eén vrijwilligster
vertegenwoordigt de speelotheek bij de vergaderingen van het bestuur van het NUT.
Alle vrijwilligers hebben aan het eind van het jaar een kerstbrood ontvangen. Dit werd door iedereen
gewaardeerd.
Openingstijden
De speelotheek is geopend op dinsdagmiddag, vrijdagmorgen en vrijdagavond. We zijn 3 ½ uur geopend.
Elk jaar wordt de speelotheek in de gelegenheid gesteld zich te presenteren in de bibliotheek. Wij maken
daarbij gebruik van de vitrine. Wij laten daar nieuw speelgoed zien.
Aanschaf speelgoed
Een inkoopgroepje bestaande uit 4 personen zorgt elk jaar voor de aanschaf van nieuw speelgoed. Veel
speelgoed wordt met grote regelmaat uitgeleend. Ook wordt er gekeken of speelgoed nog uitgeleend kan
worden. Missen er te veel onderdelen of is het te oud, dan wordt dit speelgoed vervangen. Ook proberen we
de trends te volgen en speelgoed aan te schaffen, waar vraag naar is.
Door het speelgoed dat we vorig jaar gekregen hebben van de (opgeheven) speelotheek te Veenwouden,
hebben we zelf dit jaar niet zo veel speelgoed gekocht.
Wel hebben we speelgoed vervangen wat nodig was.
“Afgeschreven” speelgoed gaat naar Blijenhof.
Schenking
We hebben € 200,00 gekregen van de Rabobank. Medewerkers van de bank mochten geld schenken aan
een goed doel. Een “oud” lid van de speelotheek had ons aangemeld.
Vergadering
We hebben als vrijwilligers dit jaar één keer vergaderd. We hebben de “werkzaamheden speelotheek “
doorgenomen en iedereen weet nu weer wat haar taak is. Door tijdgebrek dit jaar, geven we volgend jaar
aandacht aan het 30 jarig jubileum van de speelotheek. De kinderen kunnen dan een kleurplaat kleuren.
Deze kleurplaten komen in de speelotheek te hangen. Alle kinderen krijgen de kleurplaten later
geplastificeerd terug en een klein cadeautje. Dus geen wedstrijd.

Facebook
Sinds november is de speelotheek ook te vinden op facebook. Er staan foto’s op van
de speelotheek en het speelgoed dat we uitlenen, ongeveer 1 x in de maand komen er nieuwe foto’s. Ook
kan men zich opgeven als lid. Tevens doen we een oproep voor nieuwe vrijwilligers.

Financiën

De rekening van de speelotheek bij de ABN in Drachten is nu overgegaan naar de Rabobank in Burgum.
We kunnen nu telebankieren dit is wel zo handig voor de nota’s etc.

De speel-o-theek is geopend op dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur, vrijdagmorgen van 10:30 tot 11:30
uur en vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
mevr. A. de Vries (0511-464815), mevr. A. Hofstra (0511-465287) en mevr. J. Smith (0511-461748).

