Jaarverslag Speelotheek Ikkie 2015
Na een succesvol 2014, gaan we vol goeie moed door met het nieuwe jaar, 2015.
Deze zijn we begonnen met een Nieuwjaarsborrel bij een vrijwilliger thuis. We hebben een
leuke, gezellige groep en proberen dit zo te houden door regelmatig bij elkaar te komen.
De maand maart is altijd vrij druk. Ook in 2015 hebben we weer meegedaan met de collecte
voor Jantje Beton, deze was van 9-14 maart. De helft van het opgehaalde bedrag was voor
Ikkie.
Verder hebben we weer meegedaan met NL-doet, in het weekend van 21 maart. Er waren
hierbij ook wat vrijwilligers van buitenaf, die ons kwamen helpen met wat klussen. Twee van
die vrijwilligers helpen ons inmiddels ook met diverse andere activiteiten.
Er is o.a. weer wat onderhoud gepleegd aan ons gebouw in de vorm van schilderwerk. Verder
hebben we ons plein en speeltoestellen grondig schoongemaakt en de dakgoot van ons
gebouw leeggehaald.
Op dezelfde dag, zaterdag 21 maart, hadden wij ook onze jaarlijkse voorjaarsbeurs. We
maken altijd ruim van tevoren bekend wanneer de beurs gepland staat, zodat ook mensen die
geen lid zijn, de kans hebben om hieraan deel te nemen, of om even te komen kijken.
Op 31 mei hebben we diverse activiteiten georganiseerd tijden de open dag i.s.m.
Natuurcentrum de Boshoek.
Schminken, springkussen, knutselen en natuurlijk de verkoop van onze inmiddels bekende
poffertjes. Deze Open Dag hennen we weer een aantal nieuwe leden in mogen schrijven. Leuk
om te weten dat onze schminkers geen vaste vrijwilligers zijn van Ikkie, maar bekenden van
onze vrijwilligers, die het leuk vinden om ons op dit soort dagen te helpen.
Op woensdagmiddag 10 juni hebben we voor de 1e keer meegedaan met de Nationale
Buitenspeeldag.
We wilden ook een proberen of hier belangstelling voor was. Als activiteiten hadden we wat
oud-Hollandse spelletjes bedacht die de kinderen buiten konden doen, zoals koekhappen.
Het was helaas niet heel druk omdat diverse scholen ook activiteiten hadden georganiseerd.
Wethouder Mario Stam kwam ook nog even bij ons op bezoek, wat wij zeer konden
waarderen.
Op 13 juni vierden we ons 35- jarig bestaan d.m.v. een feest georganiseerd voor onze leden.
We hadden diverse commissies gevormd om alles uit te werken. Het feest vond plaats bij de
Speelotheek en gedeeltelijk in een zaaltje van de Boshoek. Hier vond een optreden plaats van
de Lachende Lama’s.
Het feest was geslaagd voor zowel de kinderen als de vrijwilligers.
Voor de zomervakantie komen we met de vrijwilligers altijd bij elkaar met een brunch om het
jaar nog even te bespreken en jubilarissen in het zonnetje te zetten.
Vrijwilligers zijn belangrijk, dus krijgen op z’n tijd wat extra aandacht.

Verder is er op 12 september weer een Open Dag geweest i.s.m. de Boshoek.
Deze dag is altijd druk bezocht, mede door de roofvogelshow. Wij hadden weer diverse
activiteiten voor jong en oud.
Het weer speelde ook mee waardoor het een geslaagde dag was door veel bezoekers, met ook
weer wat nieuwe leden erbij.
Tijdens de Open Dag hebben we ook flyers uitgedeeld met informatie over onze najaarsbeurs.
Deze vond plaats op 3 oktober. Er kwamen deze dat ook weer mensen binnen die ons nog niet
kenden, dus we konden hen meteen informeren.
Op 5 november zijn we op uitnodiging van Sg. Spieringshoek, met twee vrijwilligers, naar de
stagemarkt gegaan. Georganiseerde voor leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO.
Zij konden zich inschrijven bij ons om stage uren te kunnen maken. We hebben deze dag 6
inschrijvingen gedaan. Deze leerlingen zijn inmiddels benaderd of zij beschikbaar zijn op de
dagen dat wij activiteiten hebben.
Verder hebben we deze maand ook bezoek gehad van twee leden van Groen Links.
Zij kwamen op een vrijdagochtend met een heerlijke taart om ons een hart onder de riem te
steken. Verslagje van dit bezoek staat zowel op onze site als op Facebook.
In december tijdens Winterland Schiedam heeft een vrijwilligster van ons nog een interview
gegeven tijdens Pop Up tv. Ze heeft Ikkie al pratende weer even onder de aandacht gebracht.
We hebben hier weer diverse leuke reacties op gekregen.
Leuk dat onze inspanningen voor bekendheid gewaardeerd worden.
Uiteindelijk weer een goed jaar geweest, waarin we zowel nieuwe leden als nieuwe
vrijwilligers mochten verwelkomen.
De nieuwe vrijwilligers zijn via de vacaturebank bij ons gekomen.
We hebben een leuke gemotiveerde groep mensen, die weer volop mee werken aan een
nieuw, succesvol jaar bij Ikkie.

