NIEUWSBRIEF NAJAAR 2018
Wijzigingen in
lidmaatschappen 2019
In 2019 gaat er een en ander veranderen rondom
de lidmaatschapsvormen van de Speelotheek.
AVG
Onder andere in verband met de nieuwe
wetgeving rondom de AVG hebben wij gekozen
voor een andere opzet van de lidmaatschappen.
Vanaf 01-01-2019 worden het aantal te lenen stuks
speelgoed niet meer gebaseerd op het aantal
kinderen binnen het gezin, maar gesteld op een
maximum van 5 stuks speelgoed per
lidmaatschap. Dit geldt zowel voor het Alidmaatschap als het B-lidmaatschap. Tevens
worden er in verband met de privacy geen
voornamen en geboortedatums meer vermeld op
uw nieuwe lidmaatschapskaart.
Uitleentermijn
In 2018 zijn wij gestart met de proef om de
uitleentermijn te verlengen naar 4 weken. Uit een
evaluatie is gebleken dat (populair) speelgoed
dan te lang uitgeleend is en dat er veel vraag is
naar speelgoed. Wij vinden dat jammer. Daarom
is besloten de uitleentermijn terug te brengen
naar 3 weken.
Bedrag A-abonnement
In 2018 zijn wij ook begonnen met een tweede
type abonnement, te weten het A-abonnement.
Dit blijkt een groot succes onder onze leden. Het
lenen van speelgoed zonder iedere keer kleingeld
mee te moeten nemen blijkt een groot voordeel
en succes. Om dit abonnement kostendekkend te
houden, is besloten de prijs van dit lidmaatschap
te verhogen naar 30 euro per jaar.
Lees verder 

Samenvatting:
A-lidmaatschap:
5 stuks speelgoed
3 weken leentijd
geen leengeld verschuldigd
30 euro per jaar

B-lidmaatmaatschap:
5 stuks speelgoed
3 weken leentijd
€ 0,50 per stuk speelgoed
15 euro per jaar

“hoog bezoek”
Tijdens de zomer kwam het er niet van, dus in
oktober kwam raadslid Van Zijl op zomerstage bij de
speelotheek. Wij zijn erg verheugd met de extra
aandacht van de gemeente voor onze speelotheek en
hebben een leuke en constructieve avond gehad. Alle
promotiemiddelen zijn op orde gebracht en mevrouw
Van Zijl heeft meegeholpen met de uitleen.
Voor de zomer kwamen de kleuterklassen van
basisschool De Rank al op bezoek. De kinderen
brachten een bezoekje aan de speelotheek en
konden het speelgoed van de speelotheek
uitproberen. Een paar groepen van de kinderopvang
Schoonhoven brachten tijdens de herfstvakantie een
speelbezoekje aan de speelotheek en in november
waren de kleuterklassen van De Vlieger te gast.
Wij zijn ontzettend enthousiast over deze bezoekjes.
Kinderen leren de speelotheek kennen en er wordt
ontzettend leuk gespeeld met ons uitgebreide
aanbod.

Bijzondere datums 2018-2019

vrijwilligers gezocht

KERSTVAKANTIE 2018
Tijdens de kerstvakantie is de speelotheek tot en met
zaterdag 22 december geopend. Vanaf vrijdag 4
januari staan wij weer voor u klaar!
Er is gedurende de kerstvakantie geen speelochtend.
Tip! Onze actuele openingstijden staan ook per
maand op onze facebook-pagina en website.

De speelotheek en speelochtend draaien
volledig op vrijwilligers. En wij kunnen wat
extra hulp goed gebruiken!
Meer informatie?
informeer bij een van onze vrijwilligers
tijdens de speelochtend of tijdens de uitleen.

Op dinsdag 8 januari organiseert de speelochtend
een workshop Muziek op Schoot. Zie voor meer
informatie onze facebook-pagina.

Nieuw speelgoed

Speelotheek Leentje Beer
Tinbergenlaan 40
2871 KC Schoonhoven
telefoon 06-47853397
www.leentjebeerschoonhoven.nl
speelotheek@gmail.com

Heeft u ideeën voor nieuw speelgoed? Wij horen het graag!
Reguliere openingstijden speelotheek:
Dinsdagmiddag
15.15 – 16.15 uur
Vrijdagavond
19.00 – 20.00 uur
Zaterdagochtend
11.00 – 12.00 uur
Speelochtend:
Dinsdagochtend
Vrijdagochtend

09.30 -11.00 uur
09.30 - 11.00 uur

Speelotheek Leentje Beer is onderdeel van:

Fijne feestdagen en wij zien u graag in 2019 weer tijdens een speelochtend of in de speelotheek!
Met vriendelijke groet,
Medewerkers speelotheek Leentje Beer

