Jaarverslag 2015
Nutsspeel-o-theek “Speel-o-Tiefje”
te Burgum
Leden
Op 31 december 2015 telde de Speel-o-theek 80 leden. Dit zijn er tien minder dan vorig jaar. Eind 2015
zijn de speel-o-theken van Hurdegaryp, Dokkum en Veenwouden opgeheven wegens een tekort aan
leden. Wellicht levert ons dat weer extra leden op.
Het lidmaatschap kost €15,00 per jaar.
Werving
Baby’s krijgen bij de geboorteaangifte een zogenaamd “taaltaske” van de gemeente. Hierin zitten allerlei
interessante zaken, waaronder sinds 1 januari 2016 een flyer van de speel-o-theek. Het is een fraaie
tweetalige flyer, met een kortingsbon voor een nieuw lid: twee jaar lid is één jaar betalen. Wij vinden het
belangrijk dat jonge ouders op de hoogte zijn van het bestaan van de speel-o-theek en we hopen op deze
manier nieuwe leden te werven.
Vrijwilligers
Er zijn 17 vrijwilligers bij de speel-o-theek betrokken. Zestien personen zijn actief bij het uitlenen van ons
materiaal. Een vrijwilliger verzorgt de ledenadministratie. Een vrijwilligster vertegenwoordigt de Speel-otheek bij de vergaderingen van het bestuur van het NUT.
Alle vrijwilligers hebben aan het eind van het jaar een attentie ontvangen. Dit werd door iedereen zeer
gewaardeerd.
Openingstijden
De speel-o-theek is geopend op dinsdagmiddag, vrijdagmorgen en vrijdagavond. We zijn 3 ½ uur
geopend.
Elk jaar wordt de Speel-o-theek in de gelegenheid gesteld zich te presenteren in de bibliotheek. Wij
maken daarbij gebruik van de vitrine en laten daar nieuw speelgoed zien.
Aanschaf materiaal
Een inkoopgroepje bestaande uit 4 personen zorgt elk jaar voor de aanschaf van nieuw materiaal. Veel
materiaal wordt met grote regelmaat uitgeleend. Populair speelgoed blijft nooit lang in de stellingen
liggen. Soms raken er onderdelen weg of stuk. Wij zorgen er dan voor dat deze spellen of spelen worden
vervangen. Ook proberen we de trends te volgen en materiaal aan te schaffen, waar vraag naar is.
Het afgelopen jaar hebben we twee maal nieuw materiaal aangeschaft. Het betrof speelgoed en
verkleedkleren bestemd voor kinderen van alle leeftijden. De verkleedkleren zijn aangeschaft bij Talant,
waar het speciaal voor ons wordt gemaakt.
Ook het materiaal van de opgeheven vestiging in Veenwouden is deels bij ons terecht gekomen.
Voordat het materiaal wordt uitgeleend, zorgen de vrijwilligers er voor dat alle onderdelen goed worden
geregistreerd. We kunnen dan precies nagaan of alles compleet wordt ingeleverd.
“Afgeschreven” speelgoed werd naar 'Blijenhof' gebracht. Dit gebaar werd door de medewerkers aldaar
erg op prijs gesteld.

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).

