Jaarverslag Speel-o-theek Ikkie 2018
We zijn dit jaar, zoals altijd, begonnen met een gezellige nieuwjaarsreceptie bij één van onze
vrijwilligers thuis. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt het afgelopen jaar
besproken, maar er wordt ook al naar het komend jaar gekeken. Onze secretaris heeft
aangegeven te willen stoppen met het vrijwilligerswerk bij Ikkie en ook met haar
secretarisfunctie. Zij blijft tot het moment dat de functie van secretaris is ingevuld, op de
achtergrond aanwezig.
In de laatste maand van 2017 zijn we gestart met een knutselmiddag 1x in de 4 weken op
vrijdagmiddag. We gaan hier in 2018 mee door, maar merken nu al dat de animo niet hoog
is. In maart is er een gesprek geweest met Laura de Leeuw van het Mama Café in Schiedam.
Het idee is om iedere laatste woensdag van de maand het Mama Café bij Ikkie uit te nodigen
en er dan een thema van te maken; knutselen, voorlezen door de Voorlees Brigade, muziek
maken etc. Het knutselen op vrijdagmiddag komt dan te vervallen. Het Mama Café maakt
hiervoor promotie (Facebook, Kinderdagverblijf Mundo) en wij via onze Social Media
kanalen.
Van 5 tot en met 10 maart was de Landelijke Jantje Beton collecte week. Onze eigen
coördinator had al eerder aangegeven te willen stoppen en gelukkig meldde Bernadette de
Wit zich. Zij heeft dit jaar de Jantje Beton collecte gecoördineerd en wil hier volgend jaar ook
mee door gaan. De collecte week was dit jaar wel weer teruggebracht naar 1 week en
ondanks het slechte weer hebben we toch een mooi bedrag opgehaald.
Zaterdag 10 maart hebben we meegedaan aan de landelijke NL Doet dag. We hadden 1
dame van het Albeda Collega en 5 vrijwilligers van de PvdA uit Schiedam en natuurlijk onze
eigen vrijwilligers. Om 10:00 uur zijn we begonnen met een kop koffie en hebben we de
werkzaamheden besproken. Ons hoofddoel was om de buitenkant te vernissen en de extra
kast in elkaar te zetten en het plein schoon te maken. In de loop van de ochtend druppelde
er nog meer vrijwilligers binnen (van de PvdA, maar ook onze eigen vrijwilligers) en
uiteindelijk stonden we met 18 vrijwilligers. Het was een geslaagde dag en een uitgebreid
verslag met foto’s staat op onze website. https://www.speelotheekikkie.nl/nldoet
We proberen ook altijd meer bekendheid te krijgen in Schiedam en omstreken. Zo zijn 2 van
onze vrijwilligers op 17 maart bij Pop-up Radio geweest. Hier kregen we de mogelijkheid om
onze speel-o-theek te promoten en tevens de open dag die 25 maart gehouden wordt.
De open dagen zijn altijd erg belangrijk voor onze speel-o-theek. We organiseren deze dagen
i.s.m. Natuurcentrum De Boshoek en dit trekt altijd veel publiek. Er werden weer heel veel
poffertjes gebakken en de kinderen lieten zich graag schminken. Er hebben zich deze dag 4
nieuwe leden ingeschreven en we hebben een aantal Kennismakingskaarten uitgedeeld. (van
de actie van december 2017). Het was voor ons een geslaagde dag.
Op 25 mei 2018 ging de nieuwe AVG wet in. Dit had ook voor onze speel-o-theek gevolgen.
Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, zijn we op 27 maart naar een info avond geweest
in Vlaardingen. Vanuit de Landelijke Vereniging Speel-o-theken werd er een regio
bijeenkomst georganiseerd en ook hier is het bestuur naar toe gegaan. Met al deze

informatie op zak zijn we aan de slag gegaan en hebben we, kleine, aanpassingen gemaakt
aan onder andere onze website en het aanmeldformulier. Ook hebben we een avond
georganiseerd voor onze vrijwilligers om hun hierover te informeren.
In Vlaardingen werd op 23 mei Match MVS georganiseerd. Match MVS is een
maatschappelijke beursvloer met als doel een match te maken tussen vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Twee van onze vrijwilligers zijn hier naar
toe gegaan en hebben een aantal leuke en zinvolle “matches” gemaakt. Onder andere met
het CJV Schiedam en Juist Druk en Print. Twee dames van het CJV komen ons helpen bij het
schminken op de open dag en Juist Druk en Print maakt een flyer “wij zoeken vrijwilligers”.
Later in het jaar hebben we ook pennen en kleurplaten bij Juist Druk en Print laten
ontwerpen en drukken.
Ter afsluiting van het seizoen zijn we 6 juli met alle vrijwilligers gaan eten bij Restaurant
’N Tikkie Ouder in Vlaardingen. Dit werd erg gewaardeerd door alle vrijwilligers.
In de zomervakantie hebben we nieuwe polo’s aangeschaft en deze laten bedrukken met
ons logo. Nu heeft elke vrijwilliger weer een t-shirt en zijn we duidelijk herkenbaar op
opendagen en andere evenementen.
9 September was de tweede open dag van het jaar. Nieuw dit jaar was de huifkar die reedt
tussen de speel-o-theek/De Boshoek en het NK tonnetje steken in oud Kethel. Het was een
druk bezochte dag met bezoekers uit Schiedam maar ook van buiten de regio. Naast de
poffertjes en tosti’s hebben we zelf gemaakte loempia’s verkocht. Dit was een groot succes
en gaan we zeker volgend jaar weer doen.
Zaterdag 6 oktober organiseerde het WOT Noordrand de info markt “Eigen Kracht” op het
Hof van Spaland. We hebben deze info markt goed benut om onze speel-o-theek onder de
aandacht te brengen, maar ook verbinding gezocht met andere organisaties zoals Homestart
en Meet the Parents. Wellicht kunnen we hier binnenkort mee in gesprek gaan om te kijken
wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Ook zitten we niet stil wat betreft onze eigen promotie. Naast de pennen en kleurplaten
hebben we doosjes kleurpotloden en ballonnen laten bedrukken. Komkids heeft voor hun
spelmiddag divers promotie materiaal en folders bij ons opgehaald om uit te delen.
Donderdag 25 oktober hebben we voor het eerst een Lego en Duplo Bouw Dag
georganiseerd. Daar ons eigen pand te klein zou zijn, hebben wij de locatie van onze
overburen, Natuurcentrum De Boshoek, gehuurd. Met hulp van een aantal vrijwilligers van
De Boshoek en de geweldige inzet van onze eigen vrijwilligers was dit een zeer geslaagde
dag. Een uitgebreid verslag met foto’s is te vinden op onze website.
https://www.speelotheekikkie.nl/88-terugblikactiviteiten/146-lego-bouwdag-25-oktober2018
Het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam organiseerde samen met Vlaardingen en Maassluis
een netwerkbijeenkomst “Hallo vrijwilliger! Waarom werk je niet bij mij? Twee van onze
vrijwilligers zijn hier naar toe gegaan en hebben het handboek “Vrijwillige inzet” en

Wervingstool ontvangen. Hier gaan we nu zelf mee aan de slag om vrijwilligers te werven.
Het afgelopen jaar hebben we gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten.
In mei zijn wij voor het eerst geïnformeerd over de nieuwe manier van subsidie toekennen:
Samen Schiedam. Dit gaat vanaf 2019 spelen. Hiervoor zijn de penningmeester en de
voorzitter naar een info avond geweest in buurtcentrum De Erker. Later in het jaar
(september) zijn we hier op door gegaan en zijn de Thema Tafels van start gegaan. Wij zijn
aangeschoven bij de tafel “Opgroeien in Schiedam”. Na veel overleg is er uiteindelijk eind
december een uitvoeringsplan 2019/2020 op tafel gekomen. De meerwaarde van Samen
Schiedam is te vinden in de samenwerking met Stichting Humanitas/Homestart en Stichting
Aanzet. Aan de andere kant zal de Thema Tafel een extra belasting geven qua tijd en
inspanning voor ons bestuur. Aangezien Ikkie draait op alleen vrijwilligers en de andere
leden van de Thema Tafel professionele krachten zijn.
We zullen zien hoe we dit in 2019 vorm gaan geven.
2018 is voor speel-o-theek Ikkie een mooi jaar geweest. We hebben een leuke gemotiveerde
groep mensen die zich op allerlei manieren inzetten. Veel ouders/verzorgers weten
inmiddels Ikkie te vinden en daar zijn we trots op. Voor 2019 verwachten we, mede door de
samenwerking in Samen Schiedam, nog meer kinderen aan het spelen te krijgen.

