Jaarverslag Speel-o-theek Ikkie 2016
We zijn het jaar 2016 begonnen met onze Nieuwjaarsborrel, waarbij elke vrijwilliger zelf een
gerechtje of drankje meeneemt voor de hele groep. Op deze manier ontstaat er meteen weer een
leuke samenwerking onderling, wat weer doorwerkt op de sfeer van de avond.
Tijdens deze avond spreekt het bestuur even kort de vrijwilligers toe, om iedereen weer te motiveren
en enthousiast te maken en te houden om er vooral weer een leuk nieuw jaar van te maken.
In maart zijn er altijd weer verschillende activiteiten voor Ikkie.
Te beginnen met de voorjaarsbeurs, die dit jaar plaatsvond op zaterdag 5 maart. Een aantal weken
vantevoren beginnen de voorbereidingen al, zoals het verspreiden van de nodige reclame voor deze
beurs, o.a. via flyers, social media en mail naar de leden toe. Een leuke activiteit waar wel veel
voorbereidend werk voor nodig was, maar waar we op terug konden kijken als gezellig en geslaagd.
Veel niet verkochte spullen van deze dag werden door ons aan een goed doel geschonken.
Op 12 maart hebben wij weer meegedaan met NL-doet.
Hierbij hebben eigen vrijwilligers, maar ook een aantal vrijwilligers van buitenaf de handen uit de
mouwen gestoken. We hadden een aantal klussen op het programma staan die dag, zoals de
vlaggenmast schilderen, de picknicktafel schilderen, container opruimen en speelgoed schoonmaken.
Gelukkig was het weer ons goed gestemd en hebben we zelfs meer kunnen doen dan we gepland
hadden. Zelfs de dakgoot, de glijbanen en wipkip zijn schoongemaakt.
Op 9 april was er in Schiedam de KomKids familiedag.
Wij waren uitgenodigd om ons ook op deze dag te presenteren d.m.v. een kraampje met wat
speelgoed en folders met informatie over Ikkie. Aangezien wij een goede samenwerking hebben met
KomKids, gaven wij graag gehoor aan deze uitnodiging.
Het was een frisse maar droge dag met af en toe een beetje zon, dus een mooie dag om onszelf te
presenteren onder de ouders, opa’s en oma’s. We hebben diverse mensen gesproken die onze
Speelotheek nog niet kenden, dus deze mensen hebben wij uitgebreid geïnformeerd over wie wij zijn
en wat wij kunnen betekenen voor de kinderen en opvoeders in Schiedam en omstreken. En we
hebben hen meteen uitgenodigd om op onze Open Dag van 22 mei eens te komen kijken. Twee
super enthousiaste moeders mochten wij meteen inschrijven als nieuw lid. Verder hebben wij
uiteraard ook even gesproken met diverse medewerkers van KomKids, waaronder de directeur zelf,
dhr. Yde Dragstra. Er zijn even kort wat ideeën besproken waar zeker nog een keer een vervolg op
komt. Ter afsluiting van deze dag, was er een prijsuitreiking. Drie prijzen werden verloot onder de
kinderen die een volle stempelkaart hadden ingeleverd. Wij hadden ook een prijs ter beschikking
gesteld, een cadeaubon voor een jaar lidmaatschap van Ikkie. Daar hebben we een klein meisje en
haar moeder heel blij mee gemaakt. Het was een mooie en geslaagde dag en we staan zeker open
voor meer uitnodigingen zoals deze van KomKids.
Op 22 mei was er weer de Open Dag i.s.m. Natuurcentrum de Boshoek. Onze activiteiten zijn
inmiddels bekend bij het publiek; poffertjes, knutselen, schminken, springkussen. Ook deze open dag
was weer geslaagd met mooi weer, blije geschminkte kindergezichtjes en weer een aantal nieuwe
leden in ons bestand erbij.
Via een vrijwilligster van ons waren we dit jaar betrokken bij een voor ons nieuwe activiteit; het
Zomerfeest van Groenoord. Dit feest trekt jaarlijks veel bezoekers dus voor ons een kans om Ikkie bij
een bredere doelgroep te presenteren.
Dit feest vond plaats op zaterdag 9 juli. Wij hadden weer de nodige informatie meegenomen in de
vorm van flyers, maar ook wat skelters en fietsjes waar kinderen kosteloos gebruik van mochten
maken. We hebben deze dag ingevuld met verschillende vrijwilligers die elkaar na een aantal uurtjes
afwisselden.

Er was op deze dag weinig animo voor Ikkie, maar we hebben wel zelf nieuwe contacten kunnen
maken. Zo kwamen we in gesprek met iemand die ervaring heeft in het coördineren van een collecte.
Zij gaf aan dat zij ons wel wilde helpen als wij haar nodig zouden hebben om het collecteren van
bijvoorbeeld Jantje Beton te coördineren.
Op 11 september hebben we ook weer een open dag georganiseerd, wederom i.s.m. de Boshoek.
Ook deze dag werkte het weer mee en was het gezellig druk. En we mochten deze dag ook weer wat
nieuwe leden inschrijven.
Later in het jaar zijn we via een vrijwilligster van ons gevraagd om met een aantal vrijwilligers van
Ikkie, andere vrijwilligers, van het Beatrixpark, te helpen met de Halloween/sprookjes avond van 4
november.
Wij vonden dit een leuke uitdaging en zijn met een aantal mensen van Ikkie die vrijdag naar het
Beatrixpark gegaan. Verkleed als jonkvrouwen, prinsen, een kikker en een wolf, hebben we niet
alleen een heleboel kinderen blij gemaakt, maar hebben we zelf ook erg gelachen.
Een andere activiteit in november, bedacht door onszelf, was een workshop schminken.
Op onze open dagen, twee maal per jaar, is schminken bij kinderen altijd erg populair. We hebben
een aantal vaste vrijwilligers van buiten Ikkie, die goed kunnen schminken, maar wij wilden extra
mensen achter de hand hebben mocht er een keer uitval zijn van de vaste medewerkers.
Zodoende hebben wij op zaterdag 19 november vele tips en trucs meegekregen van twee
enthousiaste bekenden van ons. De voorbeelden en instructies die wij kregen, konden we meteen
oefenen op elkaar. Het was niet alleen leerzaam, maar ook weer heel gezellig.
Ook onze stagiaire van Sg. Spieringshoek was erbij, zodat zij ons op de open dag in 2017 kan
ondersteunen bij het schminken.
Zo hebben we elk jaar weer diverse activiteiten, naast onze vaste openingstijden.
Deze activiteiten worden door ons altijd vantevoren bekend gemaakt via verschillende kanalen,
meestal in de vorm van flyers, mail naar de leden, informatie op onze website die steeds wordt
bijgewerkt en via social media.
We zien dat wij op deze manier veel mensen bereiken, niet alleen in Schiedam, maar ook daarbuiten.
Zo hebben we nu al leden uit Vlaardingen, Rhoon, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam.
Wij kijken zelf terug op een geslaagd jaar en gaan vol enthousiasme door in 2017.

