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Het begin van een nieuw jaar beginnen wij altijd met een samenkomst en etentje
voor de vrijwilligsters. Op die manier wordt altijd geprobeerd de onderlinge
betrokkenheid, zowel voor elkaar als voor Ikkie te bevorderen.
In 2013 hebben wij onze standaard activiteiten georganiseerd, maar ook nieuwe
activiteiten ondernomen. Januari en februari zijn altijd rustige maanden, maar
daarentegen staat de maand maart bol van de activiteiten:
1. collecteren voor Jantje Beton(de helft van de opbrengst is voor je eigen club!)
2. speelgoed- en kledingbeurs
3. landelijke dag VSN
4. NL-DOET
5. Lente dag i.s.m. natuurcentrum De Boshoek
Bij de VSN werden er workshops gevolgd met als thema: “coöperatieve spellen en
speelgoed”, “anders spelen” en “hoe krijg ik meer invloed bij de
gemeente/instanties”?
Leerzame workshops en goede eye-openers.
In 2012 zijn wij benaderd om in juli 2013 aanwezig te zijn bij speeltuin “Strauss en
Co” in de wijk Groenoord. De speeltuin bestond 20 jaar en organiseerde een
feestmiddag. Hier hebben onze vrijwilligsters Ikkie gepresenteerd.
In juli 2013 zijn wij benaderd door stichting NetNietGenoeg. Deze stichting helpt
mensen die een bijstandsuitkering hebben en/of bij de voedselbank hulp zoeken. Dit
heeft geresulteerd dat wij op zaterdag 2 november 9 gezinnen (die NetNietGenoeg
geld hebben om bijvoorbeeld lid te worden van een speel-o-theek) een gratis
jaarabonnement hebben kunnen aanbieden.
Dit konden wij doen, omdat wij november 2012 een donatie hebben gekregen van de
RondeTafel 46 om kinderen via stichting Vluchtelingenwerk lid te laten worden van
Ikkie. Ook deze gezinnen hebben over het algemeen niet veel financiële middelen
om zich dit te kunnen veroorloven. Echter hier heeft nooit niemand gebruik van
gemaakt. De reden: drempelvrees? taalbarrière? en/of afstand?

Na een wel verdiende zomervakantie zijn wij 31 augustus weer open gegaan. Deze
dag hebben wij gelijk aangegrepen om bij elkaar te komen en een praat/koffie
ochtend te houden voor de vrijwilligsters.
Op deze manier konden wij de op handen zijnde open dag i.s.m. natuurcentrum De
Boshoek doornemen, want die stond al een week later gepland.
Verder zijn wij in september op twee vrijdagochtenden vertegenwoordigd geweest bij
het CJG op de Noordvest (o.a. week van de opvoeding). Tevens begonnen alweer
de voorbereidingen voor de speelgoed- en kledingbeurs die gepland stond op
zaterdag 5 oktober.
In november zijn wij benaderd door Komkids. De kinderopvang wil i.s.m. het CJG een
ouder en kind groep opstarten voor kinderen van 1,5 jaar tot 2,5 jaar. De vraag was
of en hoe wij hierin willen participeren.
Er zijn overleggen geweest, waarin ideeën en suggesties werden uitgewisseld.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn gaat de groep starten. Dit wordt verder
uitgerold in 2014.
Verder zijn wij als bestuur ook nog in de maand juni in gesprek geweest met
wijkprocesmanagers om te kijken hoe wij Ikkie meer bekendheid kunnen geven.
Wij hebben een nieuwe folder gemaakt. Helaas liep dit veel vertraging op, maar het
wachten is het meer dan waard geweest…..wij hebben een fleurig, vrolijk en
verfrissend nieuwe folder.
Ook hebben wij een pakkende poster laten maken, zodat wij die in wijkcentra,
bibliotheek, CJG etc. kunnen ophangen. Ook dit wordt verder opgepakt in 2014.
Tussen alle bedrijvigheid door heeft onze “systeembeheerder” de website nog verder
ontwikkeld en verbeterd.
Al met al weer een jaar vol activiteiten en bezigheden en wij gaan dan ook met frisse
zin 2014 tegemoet, waarvan wij nu al weten dat dit een jaar wordt met veel
veranderingen.
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