NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016
Woord van de voorzitter
Met veel plezier kijk ik terug op 2015! De
nieuwe samenwerking met de KOS verloopt
plezierig, de papieren rompslomp hebben we
achter de rug, we hebben veel nieuwe leden
mogen verwelkomen en als klapstuk hebben
we ons 30-jarig jubileum gevierd met een
gezellige speelmiddag. Met veel positieve
energie zijn wij 2016 gestart. Het jaar 2016 zal
voor mij en alle vrijwilligers in teken staan in
een restyle van de speelotheek.
Een restyle is hard nodig om de speelotheek
ook in 2016 en hopelijk nog vele jaren een
aantrekkelijke plek te zijn in Schoonhoven om
speelgoed te lenen! Maar voor een restyle is
helaas ook geld nodig.
De speelotheek heeft een ledenbestand,
ontvangt subsidie en is verder afhankelijk van
donaties. Wij ontvangen graag donaties van
particulieren, bedrijven en overige
organisaties, die de speelotheek een warm hart
toe dragen Uit deze opbrengsten worden alle
kosten gefinancierd.
Alle functies binnen de Speelotheek inclusief
die van de bestuursleden zijn op basis van
vrijwilligerswerk.
De eerste aanzet voor de restyle gaan wij op
zaterdag 12 maart a.s. doen tijdens de
landelijke NLDoet-dag. Ik nodig u allen hierbij
van harte uit om u aan te melden als vrijwilliger.
We kunnen alle hulp goed gebruiken
Wellicht schikt 12 maart niet in uw agenda,
maar heeft u wel een leuk idee of bent u
bereid om de speelotheek te sponsoren, dan
vernemen wij dat natuurlijk graag! Ik ben
bereikbaar via speelotheek@gmail.com.
Ik hoop u allen in 2016 weer regelmatig in de
speelotheek te mogen begroeten!
Cora van Winkoop (voorzitter)

Voorjaarsbeurs
Vrijdagavond 8 april 2016
Op vrijdag 8 april a.s. zal er weer een kleding- en
speelgoedbeurs worden georganiseerd.
Tussen 18.30 en 20:30 uur bent u van harte welkom
in de speelotheek.
NIEUW is dat ook babykleding, kinderwagens en
bijvoorbeeld buggy's mogen worden aangeboden!
Wilt u ook kleding of speelgoed verkopen? Dan
heeft u een verkoopnummer nodig. U kunt voor
een verkoopnummer bellen naar 0182-380491
(Ester) of 0182-381158 (Therese).
U kunt zich ook aanmelden via een van
onderstaande e-mailadressen,
erikentherese@hetnet.nl of ester@gaasbeeken.nl.
U ontvangt dan, naast uw verkoopnummer, de
informatiebrief met praktische uitleg over het
meedoen met de verkoop van uw kinderkleding
en/of speelgoed.
Voor de Beurs kan zomerkleding in de maten 56
t/m 188 worden aangeboden. Ook speelgoed,
baby- en kindergebruiksartikelen zijn welkom.
Zoals gebruikelijk is 2/3 van de opbrengst voor u en
1/3 voor de Speelotheek.
Tijdens de Beurs is er geen uitleen op vrijdagavond
8 april en op zaterdagmorgen 9 april.
Let op! Alleen op donderdagavond 7 april kunt u
de artikelen t.b.v. de verkoop zoals de kleding, etc.
inleveren.

NLDOET op zaterdag 12 maart
Op zaterdag 12 maart neemt de speelotheek deel aan
NLDoet. Op deze zaterdag maken wij een start met het
opknappen van de speelotheek. Uiteraard kunnen wij
dit niet zonder vrijwilligers! Dus mocht u tijd hebben op
zaterdag 12 maart, meld u dan snel aan via
speelotheek@gmail.com. Wij zijn op zoek naar
handige klussers, praktische denkers en mensen die
bijvoorbeeld speelgoed willen schoonmaken. Wij
hopen u te mogen begroeten!

Vacature penningmeester

Bijzondere datums 2016
Februari

Als penningmeester vertaal je het beleid in geld en
ben je verantwoordelijk voor de financiën. De
speelotheek streeft naar zo eenvoudig mogelijk
financieel beleid en minimale kasstromen.
Belangrijk:




Je hebt ervaring met een eenvoudige
boekhouding.
Je onderschrijft de doelstelling en het
huishoudelijk reglement.
De penningmeester maakt deel uit van het
bestuur.

Inschatting tijdsbelasting:
Circa 1 uur per week.
Er zijn ca. 4 vergaderingen per jaar.
Wij bieden:





Een inspirerende functie;
Samenwerking met andere betrokken en
enthousiaste vrijwilligers;
Het opdoen van nieuwe contacten;
Onkostenvergoeding van gemaakte kosten.

Geïnteresseerden en voor meer informatie kun je
contact opnemen met: Cora van Winkoop
(voorzitter) via speelotheek@gmail.com. Zie ook
www.leentjebeerschoonhoven.nl of onze
Facebookpagina speelotheekschoonhoven.

Tijdens de voorjaarsvakantie is de
speelotheek alleen op vrijdag 26 februari
geopend.
Maart
Zaterdag 12 maart zijn wij gesloten i.v.m.
de landelijke NLDoet-actie.
Goede Vrijdag – vrijdag 25 maart zijn wij
gesloten.
April
Op vrijdagavond 8 april en zaterdag 9
april zijn wij gesloten i.v.m. de beurs.

Speelotheek Leentje Beer
Tinbergenlaan 40
2871 KC Schoonhoven
telefoon 06-47853397
www.leentjebeerschoonhoven.nl
speelotheek@gmail.com
Contributie:
€ 2,50 inschrijfgeld
€ 12,50 per jaar per gezin
€ 0,30 per stuk speelgoed
Reguliere openingstijden speelotheek:
Dinsdagmiddag 15.15 – 16.15 uur
Vrijdagavond
19.00 – 20.00 uur
Zaterdagochtend 11.00 – 12.00 uur
Tijdens de basisschoolvakanties is de
speelotheek alléén op vrijdagavond
geopend. Elke laatste dinsdag en
zaterdag van de maand is de
speelotheek gesloten.

Speelotheek Leentje Beer is onderdeel van:

Tot ziens in de speelotheek!
Met vriendelijke groet,
Medewerkers speel0theek Leentje beer

