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Beleidsplan speel-o-theek Tuf-Tuf
Speel-o-theek Tuf-Tuf is op 4 september
1978 geopend in Utrecht als unieke
speelgoedbibliotheek voor kinderen met
een ontwikkelingsachterstand of beperking.
Nu, bijna 45 jaar na haar oprichting, is
Tuf-Tuf nog steeds de enige speel-o-theek
in de regio die er speciaal voor deze
kinderen is. Met onze grote collectie
speelgoed en toegewijde vrijwilligers laten
we hen onbeperkt spelen.
Om onze impact te vergroten gaan we de
komende jaren onder meer onze
bedrijfsvoering verder professionaliseren,
ons ledenbestand uitbreiden en onze
communicatie verbeteren. Dit beleidsplan
heeft een looptijd van 5 jaar en zal elk jaar
worden geëvalueerd.

Doelstelling & doelgroep
Onze droom is dat àlle kinderen met een beperking toegang hebben tot
speelgoed waarmee ze onbeperkt kunnen spelen. Alleen én samen met
anderen. En dat ouders worden geholpen om hun kinderen met passende
materialen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Om dit te realiseren leent speelotheek Tuf-Tuf een grote collectie
zorgvuldig geselecteerd speelgoed uit aan kinderen met een handicap en
kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Daarnaast delen we onze
kennis over dit speciale speelgoed met ouders en verzorgers zodat zij
deze kinderen goed kunnen helpen spelen en ontwikkelen. Zo helpen wij
kinderen met een beperking onbeperkt plezier maken!
We richten ons op de regio Utrecht, daar bevinden zich momenteel naar
schatting zo’n 3.000 kinderen die baat hebben bij toegang tot aangepast
speelgoed. Onze speelotheek beoogt het algemeen nut en heeft geen
winstoogmerk. Zij wordt al sinds haar oprichting volledig draaiende
gehouden door trouwe en onbezoldigde vrijwilligers.
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Onze bijzondere speelotheek
Spelen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Door te spelen ontwikkelen
kinderen hun motoriek, zintuigen, taal en sociale vaardigheden. Maar als
kinderen een ontwikkelingsachterstand of beperking hebben is het soms
lastig om geschikt speelgoed te vinden. Terwijl passend speelgoed juist
dán extra belangrijk is.
Speelotheek Tuf-Tuf heeft een collectie van ruim 1.600 stuks speciaal
geselecteerd speelgoed voor kinderen met een handicap of beperking. Dit
lenen we uit aan particuliere gezinnen én aan zorgverleners, instellingen
en scholen die kinderen met een ontwikkelingsachterstand ondersteunen.
Willemieke voor haar dochter Jony
“Mijn dochter ontwikkelt zich langzamer dan de
meeste andere kinderen. Daardoor blijft ze
langer in dezelfde ontwikkelingsfase. Op een
gegeven moment is ze echt uitgekeken op het
speelgoed dat we thuis hebben. Maar ik wil
haar blijven prikkelen en uitdagen. Tuf-Tuf
heeft een grote variatie aan speelgoed dat past
bij een bepaalde ontwikkelingsfase. Ik kan dus
telkens iets anders lenen waarmee ik haar kan
stimuleren.”

Ons ledenbestand is de afgelopen jaren hard gegroeid tot zo’n 80
abonnees eind 2021. De speelotheek biedt hen de mogelijkheid om het
vaak dure, aangepaste speelgoed tegen een kleine prijs te kunnen lenen.
Speelgoed lenen stelt ouders en verzorgers in staat om in te spelen op de
snel wisselende interesses en ontwikkelingsbehoefte van hun opgroeiende
kinderen, zonder daarbij een aanslag te doen op de portemonnee.
Daarnaast is het hergebruiken van speelgoed een duurzame keuze die
bijdraagt aan een circulaire economie.
Speelotheek Tuf-Tuf is gevestigd in Utrecht-Oost en twee dagen per week
geopend voor onze leden. Het speelgoed kan 24 uur per dag in onze
online catalogus worden bekeken. In de speelotheek geven onze
vrijwilligers advies over passend speelgoed en kunnen kinderen het
speelgoed ter plekke uitproberen.
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Kinderfysiotherapeut Dorien Nauta is
enthousiast over Tuf-Tuf.
“Als kinderfysiotherapeut wil je graag dat
kinderen thuis kunnen oefenen. Tuf-Tuf biedt
een breed assortiment aan speelgoed aan.
Ouders vinden dan ook altijd iets passends
voor hun kind. Daarnaast kan het materiaal
voor meerdere doeleinden ingezet worden.
Aan mij de leuke taak om de juiste oefeningen
te bedenken die het plezier in bewegen
vergroten en de ontwikkeling van het kind
optimaal stimuleren.”

De speelotheek telt momenteel 25 vrijwilligers in de leeftijd van 27 t/m
73 jaar. Het bestuur wordt gevormd door 7 vrijwilligers die alleen voor
een termijn van max 3 jaar worden verkozen.

Onze kernwaarden
Deze waarden vormen het uitgangspunt van ons beleidsplan, zijn de
drijvende kracht achter onze activiteiten en kleuren onze communicatie.
De kernwaarden van Speel-o-theek Tuf-Tuf zijn:
★ Deskundigheid
★ Ontwikkeling
★ Plezier
★ Toegankelijkheid
★ Verbondenheid
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Strategie 2022-2026
In de komende vijf jaar willen we uitgroeien tot een toonaangevende
organisatie die haar kennis, kunde en collectie inzet om kinderen met een
beperking in de regio Utrecht onbeperkt te laten spelen & ontwikkelen.
We willen in 2027 de volgende doelen behaald hebben:
★ 300 tevreden abonnees
★ Groei in uitleningen van minimaal 10% per jaar
★ 40 actieve en tevreden vrijwilligers
★ Stabiele en gevarieerde inkomstenstroom
★ Betrokken community van ouders & ondersteunende medici
★ Vestiging op een nieuwe, passende locatie
Hiervoor gaan we de komende jaren de volgende stappen zetten:

Abonnees
“Wat geweldig dat dit bestaat.” Die reactie horen we vaak van ouders die
voor het eerst bij Tuf-Tuf zijn. Ze zijn verrast door het speelgoedaanbod
en enthousiast over de mogelijkheden die dat voor hun kinderen biedt.
Ons abonneebestand is in 2021 hard gegroeid, namelijk met maar liefst
34%!
Om deze groei vast te houden willen we de volgende projecten uitvoeren:
2022-2023
Onze naamsbekendheid vergroten middels de uitvoer van het
communicatieplan
Onze verouderde huisstijl vernieuwen om zo de huidige generatie
ouders beter aan te kunnen spreken
Nieuwe promotiematerialen ontwikkelen die we verspreiden op
relevante locaties als kinderdagcentra, revalidatiecentra,
kinderfysiotherapeuten etc.
Additionele groepsabonnees werven onder scholen voor speciaal
onderwijs en kinderdagcentra
Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder abonnees en
verbetersuggesties doorvoeren
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2024 - 2026
Onze online vindbaarheid verbeteren (o.a. met SEO)
Onze dienstverlening uitbreiden met bijv. een bezorgservice
Kennis van onze vrijwilliger vergroten om ze betere service te
kunnen verlenen aan de abonnees

Alia leent voor haar zoon Djairo
Op het revalidatiecentrum merkte Alia dat
Djairo veel plezier had met zintuigelijk
spelmateriaal.Ze leent dat speelgoed nu bij
Tuf-Tuf. Alia: ‘Het belangrijkste vind ik dat het
speelgoed gericht is op ontwikkeling. Toen
Djairo moest oefenen met zitten, leende ik een
activiteitenbord. Daardoor bleef hij langer
zitten: hij wilde blijven spelen. En Djairo heeft
leren klimmen op kleurrijke schuimblokken
met spiegels. Die waren voor hem
onweerstaanbaar!’

Uitleningen
Hoe meer speelgoed er wordt uitgeleend, hoe meer speelplezier we
genereren bij onze doelgroep. We willen het aantal uitleningen actief gaan
vergroten door:
2022-2023
Teksten en foto’s in onze online collectie aanvullen zodat het juiste
speelgoed beter vindbaar is
Kennis over het speelgoed en haar geschiktheid voor specifieke
beperkingen vergroten
Impopulaire en verouderde items uit de collectie te halen
Populair speelgoed aanvullen
2024-2026
Uitzoeken hoe we het minst populaire speelgoed beter kunnen
uitlenen
Hiaten in de collectie inzichtelijk krijgen
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Vrijwilligers
Onze speelotheek wordt gerund door een groep trouwe vrijwilligers. Zij
zijn zelf ook vaak abonnee (geweest) voor hun kinderen. De
betrokkenheid is hierdoor hoog alsmede ook het begrip voor onze
doelgroep. Om onze dienstverlening op peil te houden en onze
vrijwilligers een uitdagende functie te bieden gaan we:
2022-2023
Kennis vastleggen en werkprocessen expliciet beschrijven
Nieuwe vrijwilligersfuncties ontwikkelen
Nieuwe vrijwilligers werven om pool te vergroten
Deelnemen aan NLDoet
2024-2026
Nieuwe vrijwilligers werven om uitstroom op te vangen
Jaarlijkse verdiepingssessies organiseren om kennis te vergroten

Henriette Verheul, secretaris van Tuf-Tuf
“In 2021 ben ik secretaris geworden bij de
speelotheek. Zo heb ik kunnen ervaren wat er
achter de schermen plaatsvindt: er is genoeg te
doen, te ontdekken en te verbeteren. Vooral het
samenwerken met een leuke groep enthousiaste
vrijwilligers bevalt me heel goed.
Ik voel me steeds meer verbonden met de
speelotheek en hoop de komende tijd meer uit
deze vrijwilligersrol te kunnen halen.”
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Inkomsten
Tuf-Tuf heeft een solide financiële basis waar we op door willen bouwen.
Om meer impact te maken zijn er investeringen nodig in
communicatiemiddelen, speelgoed en een nieuwe locatie. Hiervoor willen
we de komende jaren onze inkomstenstroom laten groeien. Ook zullen we
ons richten op het verder diversifiëren van onze inkomstenbronnen.
2022-2023
Verwerven van ANBI-status
Fondsenwervingsplan schijven
Start met verkoop van gedoneerd/afgeschreven speelgoed
Start maken met actief aanbieden om abonnementen uit te breiden
Indexatie van abonnementsprijzen in 2023
2024-2026
Oud-leden benaderen voor donateurschap
Fondsenwerving en sponsoracties opzetten

Community
“It takes a village to raise a child” is een bekend gezegde. Als je een kind
met een beperking hebt is de behoefte aan dit ‘dorp’ nóg groter. Daarom
gaan we bouwen aan een community om kinderen met een beperking te
helpen hun potentieel te verwezenlijken en hun ouders de juiste
ondersteuning te bieden.
2022-2023
Partnerplan schrijven
Actief benaderen van potentiële partners
Vieren van ons lustrumjaar in 2023
2024-2026
Kennis uitwisselen met lokale speel-o-theken
Netwerk van speelotheken met dezelfde doelgroep opzetten
Samenwerkingen opzetten met relevante partijen (o.a.
speelgoedleveranciers, speelotheken, revalidatiecentra etc.)
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Locatie
Rond 2025 zal het pand waarin de speelotheek zich momenteel bevindt
worden gesloten. Daarom gaan we op op zoek naar een nieuwe locatie.
2022-2023
Vereisten voor nieuwe locatie definiëren
Start zoektocht, o.a. met hulp van ons partnernetwerk
2024-2026
Voorbereiding verhuizing
Inrichten nieuwe locatie

Speelotheek Tuf-Tuf in 2027
Na uitvoering van deze strategie heeft TufTuf in 2027 een stevige basis
van actieve abonnees en vrijwilligers. We hebben ons verder ontwikkeld
tot een kundige, professionele organisatie die de spil is van een betrokken
community om kinderen met een beperking in regio Utrecht onbeperkt te
laten spelen en ontwikkelen.
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Financiën
Stichting speelotheek Tuf-Tuf heeft geen winstoogmerk. De inkomsten
worden volledig besteed aan het uitvoeren van haar missie. In ons
jaarverslag rapporteren we transparant over onze financiën.

Onze inkomsten
De huidige inkomsten van speelotheek Tuf-Tuf bestaan uit:
● abonnementsgelden
● boetegelden
● donaties
● jaarlijkse subsidie van de gemeente Utrecht.
● aanvullende fondsen van o.a. Stichting het Gehandicapte Kind en
het K.F. Heinfonds
In de komende jaren willen we onze inkomstenstroom vergroten &
diversifiëren. Naast het vergroten van het aantal abbonnees willen we dit
onder andere realiseren door:
● het indexeren van de abonnementsgelden
● het aantrekken van additionele subsidies, sponsoringen en fondsen
● het opzetten van een donateursprogramma

Onze uitgaven
Meer dan de helft van onze uitgaven wordt gedaan om de speelotheek te
kunnen huisvesten. Samen met kosten voor de aanschaf van nieuw
speelgoed vormt dit het leeuwendeel van onze uitgaven. Ruim 81% van
onze uitgaven wordt dus gedaan om de primaire taken van onze
speelotheek uit te voeren.
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Organisatie
Stichting Speelotheek Tuf-Tuf
Rode Kruis Koningsweg 2
3582 GE Utrecht
www.tuftuf.net
KVK- nummer: 41178007
Bankrekening NL 53INGB0000992540
t.n.v. Stichting speelotheek Tuf-Tuf te
Utrecht
ANBI Status: in afwachting
Lid van de Vereniging Speelotheken Nederland (VSN)

Bestuur Stichting Speelotheek Tuf-Tuf
Het bestuur van Speelotheek Tuf-Tuf bestaat altijd uit 3 of meer
natuurlijke personen. Bestuurders worden benoemd voor een periode van
3 jaar. De bestuursleden werken onbezoldigd maar kunnen gemaakte
onkosten declareren.
Bestuurssamenstelling 2022
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Judith Tadema
Arnold Crone
Henriëtte Verheul
Astrid Oerlemans
Ingrid Verweij
Maartje Maas
Suzanne Bennik

Er kan contact worden opgenomen per e-mail op: bestuur@tuftuf.net
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