Jaarverslag Speel-o-theek Ikkie 2017
We zijn het jaar 2017 begonnen met onze Nieuwjaarsborrel op 6 januari. Het is een traditie
geworden om dit bij een vrijwilliger thuis te doen en dat iedereen een hapje of drankje meeneemt.
Tijdens deze avond wordt er kort teruggekeken naar het afgelopen jaar. Verder is het een gezellig
samenzijn en een motiverend begin van het nieuwe jaar.
In de weken van 13 februari t/m 24 februari hebben verschillende vrijwilligers gecollecteerd voor
Jantje Beton.
Het collecteren voor Jantje Beton was nu verdeeld over twee weken, dit was gunstig voor onze
opbrengst. Van Esther Prins, die wij kennen via het Groenoordfeest, kregen wij veel tips en trucs, zij
heeft veel ervaring met het coördineren van een collecte en heeft ons hier enorm mee geholpen. Het
was mooi weer en we hadden extra vrijwilligers die dit jaar meeliepen, alles bij elkaar dus een succes.
Op 10 en 11 maart hebben wij weer meegedaan met NL-doet.
Hierbij hebben eigen vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken, we hadden dit jaar helaas
geen aanmeldingen van buiten onze organisatie.
De klus die we hadden bedacht was te groot voor 1 weekend, maar we waren er toch aan begonnen,
we wilden de buitenkant van ons gebouw graag opknappen en voorzien van een mooie nieuwe
tekening. Voor een ontwerp van een nieuwe tekening hebben we iemand van buitenaf gevonden,
Annelieke van der Zande.
Vrijdag 10 maart zijn we begonnen met de huidige verflaag zo veel mogelijk van de muren te schaven
en branden. Hier zijn we op zaterdag 11 maart nog mee verder gegaan. Zaterdag is ook de container
van buiten schoongeboend en een groot deel van ons plein onkruid-vrij gemaakt. Annelieke kon
ondertussen al wel een begin maken met de nieuwe schildering.
Op onze website hebben we hier een uitgebreid verslag van.
Zondag 19 maart hadden wij weer onze open dag i.s.m. Natuurcentrum de Boshoek.
Deze open dag was weer een geslaagde dag. Het was mooi weer en we hebben die dag 7 nieuwe
leden in mogen schrijven. We hadden onze vaste activiteiten zoals, schminken, poffertjes, knutselen,
springkussen enz. Verder hebben we als nieuwe activiteit puddingbroodjes verkocht, dit was niet
echt een succes. We hadden voor het eerst het ‘buitenspeelhok’ gebruikt, een ruimte die we normaal
alleen gebruiken voor opslag, door het raam open te zetten, zoals een loket. Dit werkte heel goed.
Op 13 mei was er een speurtocht door Schiedam-Noord, georganiseerd door WOT Noordrand, start
en finish door Hof van Spaland. Wij hebben in winkelcentrum Spaland tasjes van Ikkie uitgedeeld aan
de deelnemers. Verder hadden wij een prijsvraag; een pot vol knikkers waarvan het aantal geraden
moest worden. De wandelaars die bij ons naar binnen kwamen konden raden hoeveel knikkers zij
dachten dat er in de pot zaten, wie het dichts bij zat kreeg een aardigheidje. Het WOT was erg
enthousiast over het aantal deelnemers en gaan dit misschien volgend jaar weer organiseren. Daarbij
zullen zij weer onze samenwerking zoeken.
Op zaterdag 24 juni hadden wij onze jaarlijkse brunch voor alle vrijwilligers, ter afsluiting van het
seizoen. We hadden erg mooi weer, zodat we buiten op ons mooie plein konden genieten van de
heerlijke brunch. We hebben die dag helaas van drie vrijwilligers afscheid genomen, zij konden de
werkzaamheden bij Ikkie niet meer combineren met hun andere dagelijkse werkzaamheden.
Op 1 juli zijn wij weer aanwezig geweest op het Groenoordfeest. Wij hadden een kraampje met
informatie en wat speelgoed. Het was niet erg druk deze dag, dit kwam mede door het slechte weer.
We hebben er geen nieuwe leden aan overgehouden, maar hebben wel iets over Ikkie kunnen
vertellen aan diverse belangstellenden.

Op 10 september hadden we weer een open dag georganiseerd, wederom i.s.m. de Boshoek.
Ook deze dag werkte het weer mee en was het gezellig druk. We hadden een nieuwe
knutselactiviteit bedacht, dit bleek een succes bij de kinderen. Verder hadden we naast het gewone
schminken, ook glittertattoo’s, dit bleek ook in de smaak te vallen bij veel kinderen.
Sinds november hebben wij 1x per 4 weken een knutselmiddag bij Ikkie, tijdens onze openingstijd.
Deze activiteit wordt bedacht en begeleid door twee vrijwilligers van ons, zij bedenken steeds een
ander thema.
In december zijn we met de hele groep vrijwilligers uit eten geweest.
Zo blijven vrijwilligers die op verschillende dagen bij Ikkie zijn, ook met elkaar in contact.
Het was een gezellig en geslaagd avondje.
Twee keer per jaar plannen we een praatavond voor alle vrijwilligers. Dit is vaak kort na een
bestuursvergadering, zodat belangrijke punten met de hele groep besproken kunnen worden.
Zo is er op een dergelijke avond het plan ontstaan voor een leuke Sinterklaas/Decemberactie.
Vanaf 18 november geven we aan alle leden die op de speelotheek komen, een Kennismakingsbon.
De bedoeling van deze bon is om hem aan een kennis (zus/broer/buurvrouw/nicht etc) te geven.
Deze kennis mag dan 3x 1 stuk speelgoed gratis lenen. Als deze kennis na 3x lenen (of eerder mag
ook) lid wil worden van de speelotheek, krijgt hij/zij een leuke korting voor 2018 en ook het lid van
wie hij/zij de bon heeft gekregen krijgt ook een leuk presentje.
De actie loopt nog door tot juni 2018.
Verder hebben wij op verschillende momenten in het jaar intake gesprekken gedaan met mogelijk
nieuwe vrijwilligers die zich hadden aangemeld via de vacaturebank van SWS.
Wij hopen dat we steeds genoeg enthousiaste vrijwilligers kunnen inzetten om al onze activiteiten
voor Ikkie te kunnen blijven doen.
Voor 2017 is dit in ieder geval weer gelukt, wij kunnen met trots terugkijken op een gezellig en
geslaagd jaar.

