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Over Speelotheek Harlekino        

Speelotheek Harlekino heeft als doel het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 8 jaar door het uitlenen 
van speelgoed en spellen. Leden betalen hiervoor een kleine 
vergoeding. Ook organiseert Harlekino activiteiten die bijdragen aan 
speelplezier voor jong en oud.  

De ontwikkeling van kinderen gaat razendsnel. Een baby wordt dreumes 
en is dan vooral bezig met het ontdekken van de mogelijkheden van zijn 
eigen lijfje. Dan komt de peuterfase waarin het kind uren zoet kan zijn met 
fantasiespelen. Met de kleuterleeftijd komt vaak de leergierigheid. En 
bewegen en ravotten is leuk op elke leeftijd. 

Een speelotheek biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om mee te 
groeien met de mogelijkheden en interesses van hun kind of om eens iets 
nieuws te proberen. Tevens wil de speelotheek een ontmoetingsplaats zijn 
voor de ouders/verzorgers van de kinderen. Natuurlijk zijn grootouders en 
gastouders ook welkom! 

Sinds juni 2016 is de speelotheek gevestigd in het gebouw van de 
openbare bibliotheek Pijnacker.  

Juist de combinatie van spelen, leren en lezen vormen een mooie 
combinatie in de ontwikkeling van een kind. De huisvesting van  
speelotheek en bibliotheek onder één dak biedt mooie kansen voor een 
geïntegreerde ontwikkeling. 
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Categorieën speelgoed 

Al ons speelgoed is onderverdeeld in 8 categorieën: Deze vindt u bij het 
lenen ook terug op de kasten.  

B. Bewegingsmateriaal (grove motoriek) 
C. Constructiemateriaal 
E.  Expressiemateriaal en muziekmateriaal 
F. Fantasiemateriaal 
G. Gezelschapsspellen  
L. Leerzaam materiaal (puzzels, denkspellen en educatief materiaal) 
T.     Themadozen 
V. Verkleedkleding 
Z. Zintuiglijk materiaal (fijne motoriek) 
 

Harlekino volgt bij de indeling van 
speelgoed zoveel mogelijk de 
speelgoedschijf. Deze schijf deelt 
speelgoed in naar de ontwikkeling die 
kinderen doormaken op lichamelijk, 
verstandelijk en sociaal-emotioneel 
gebied.  
Binnen de verschillende categorieën is in 
de speelotheek een onderverdeling 
gemaakt, zo staan de spelletjes 
bijvoorbeeld zoveel mogelijk op leeftijd in 
de kast. De keuze voor de 4-, 5- en 6-
jarigen staan onderin de kasten zodat zij 
zelf een keuze kunnen maken. 
 
Themadozen 
Naast het gewone speelgoed binnen de diverse categorieën zijn er 
speciale themadozen in de uitleen. Deze dozen bevatten diverse speel-, 
spel- en ontdekmaterialen binnen een speciaal thema. Zo is er bijvoorbeeld 
een bakdoos, een muziekdoos, een ziekenhuisdoos en ontdekdozen.  
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Feestpakketten 
Voor verjaardagsfeesten of andere festiviteiten is het mogelijk om een 
feestpakket te lenen, samengesteld uit spellen en speelmateriaal voor 
binnen en/of buiten. 

Bij de aanschaf van speelgoed worden de volgende eisen gesteld: 
 het moet veilig zijn voor het kind 
 het moet duurzaam en milieuvriendelijk zijn 
  het moet geen gewelddadig karakter hebben 
 het moet eenvoudig te reinigen zijn 
 het moet (liefst) meerdere gebruiksmogelijkheden hebben. 
 
Tips en opmerkingen van onze leden en vrijwilligers over speelgoed 
worden serieus bekeken en kunnen leiden tot de aanschaf van nieuw 
speelgoed voor onze speelotheek. 

 

De voorwaarden voor het lidmaatschap 

Zodra het kind is ingeschreven als jeugdlid bij de bibliotheek (gratis) kan 
het met een aanvullende contributie ook lid worden van onze speelotheek.  
De jeugdpas van de bibliotheek kunt u dan tijdens de Harlekino uren 
(woensdag en zaterdag tussen 10-12 uur) om laten zetten in een 
combipas met een sticker van speelotheek Harlekino erop. Met de 
combipas kunnen zowel boeken als speelgoed worden geleend. 

Het lidmaatschap voor de speelotheek wordt aangegaan voor 1 jaar en 
kost €20,-. Dit dient bij inschrijving bij de speelotheek contant en gepast 
betaald te worden. Na het eerste jaar lidmaatschap is het mogelijk om op te 
zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van het resterende 
jaargeld is in principe mogelijk op aanvraag.  

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren  via een  e-mail aan de 
ledenadministratie (leden.harlekino@live.nl), voorzien van naam en 
lidnummer.  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en bij voorkeur 
met machtiging geïncasseerd door de bibliotheek voor de speelotheek.  
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Het assortiment speelgoed in de speelotheek is gericht op kinderen van 0 
tot en met 8 jaar. Indien gewenst is het mogelijk om langer lid te blijven. 
Het lidmaatschap stopt automatisch in  het jaar waarin het kind 18 jaar 
wordt. 

De speelotheek stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade 
en/of letsel dat is ontstaan door gebruik van spellen en speelgoed dat 
eigendom is van de speelotheek. 

 

Leenspelregels 

Speelgoed lenen 
 Alleen leden van de speelotheek kunnen speelgoed komen lenen. 

Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene.  
 Lenen van speelgoed kan tijdens de openingstijden van de bibliotheek. 

Het speelgoed dat u wilt lenen wordt aan de informatiebalie gescand. 
 Ieder lid kan maximaal twee stuks speelgoed tegelijkertijd lenen. 
 Als u speelgoed leent dan bent u hiervoor leengeld verschuldigd.  
 U mag het geleende speelgoed niet aan een ander uitlenen. 
 Het speelgoed wordt in principe uitgeleend zonder batterijen. U dient 

zelf voor de benodigde batterijen te zorgen.  
 
Speelgoed terugbrengen 
 Terug geven van speelgoed kan  bij de speelotheek tijdens de 

openingstijden van de bibliotheek.  
 Het speelgoed en de verpakking moeten schoon, compleet en 

onbeschadigd teruggebracht worden. 
 Bij teruggave wordt het speelgoed door een medewerker gescand en in 

een aparte teruggave kast geplaatst. Het speelgoed wordt op een later 
tijdstip door de speelotheek gecontroleerd en geteld. Op een kaart die 
bijgesloten is in de doos van het speelgoed, staat vermeld wat er 
geleend is, met een omschrijving van de diverse onderdelen. 

 Reparaties aan speelgoed mogen niet zonder overleg met de 
speelgoedwerkgroep worden verricht. 
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Verlengen en reserveren 
Verlengen en reserveren van speelgoed is niet  mogelijk. Behalve voor 
speelgoed waar € 5 leengeld voor wordt berekend, zoals de skelter of een 
themadoos. Deze kunnen worden gereserveerd en alleen geleend of 
teruggebracht worden tijdens Harlekino-uren (woensdag- en zaterdag 
ochtend tussen 10 -12 uur). 

 

 

Bijkomende kosten 

Lenen 
Het meeste speelgoed wordt uitgeleend voor een bedrag van € 0,25 per 
vier weken. Uitzondering hierop vormen: speelgoed met een uitleenprijs 
van  € 5 voor 1 week (bijv. skelter of feestpakket) en speelgoed met een 
uitleenprijs € 2,00 voor 4 weken (bijv. themadozen).  

 
Het bedrag hiervoor kunt u via de automaat in de bibliotheek betalen. Het is 
ook mogelijk een  bedrag naar keuze op uw combipas te zetten waarvan 
het leengeld bij het scannen wordt afgeschreven. 
 
Te laat geld 
Brengt u het speelgoed te laat terug, dan betaalt u een boete van € 0,25 
per dag voor het speelgoed waarvoor het leengeld € 0,25 bedraagt. Voor 
het speelgoed met een leenbedrag van € 2 of € 5, wordt u een te laat boete 
van € 0,75 per dag in rekening gebracht. Het maximum te laat bedrag dat u 
in rekening wordt gebracht is € 12,50 per item. 

Vergoedingen geld  
 Bij verlies of diefstal  van speelgoed of indien u het speelgoed (of een 

onderdeel hiervan of de verpakking ) incompleet of beschadigd 
terugbrengt wordt u in eerste instantie een bedrag ter vergoeding  in 
rekening gebracht van  €1,50 (per ontbrekend onderdeel). Het bestuur 
bepaalt vervolgens of het bedrag moet worden aangepast, bijvoorbeeld 
op basis van de vervangingswaarde van het item. 

 Als u het kwijtgeraakte speelgoed(onderdeel) binnen zes weken terug 
brengt naar de speelotheek, dan kunt u het bedrag van de vergoeding 
terug ontvangen. Teruggave van geld kan alleen geregeld worden door 



6 

een van de medewerkers van de speelotheek tijdens Harlekino-uren 
(woensdag of zaterdag ochtend tussen 10-12 uur). 

 
Indien u thuis merkt dat geleend speelgoed beschadigd of incompleet is, 
meld dit dan binnen 1 dag per mail aan de speelotheek via 
speelotheek.harlekino@live.nl.  Bij verzuim kan de speelotheek u 
boetegeld in rekening brengen.  
 
Verlies uitleenkaart of combipas 
 Bent u de  kleine uitleenkaart in de doos kwijt (behorend bij het 

speelgoed)  of is de kaart erg beschadigd dan betaalt u een boete van 
€ 1,50. 

 Voor verlies of beschadiging van de barcode wordt €3 in rekening 
gebracht.  

 Bij verlies van de combipas geldt de verliesregeling van de bibliotheek 
en betaalt u €7,50.  

Als er sprake is van te laat geld of een vergoeding zal een medewerker van 
de speelotheek per mail contact met u opnemen.  

Gemaakte afspraken zullen door deze medewerker in uw digitale dossier 
worden opgenomen. Verschuldigde kosten kan het speelotheek lid per 
iDeal of betaalautomaat in de bibliotheek betalen.  

Bij een negatief saldo van €12,50 op uw combikaart wordt u combipas 
geblokkeerd en volgen de speelotheek de regels van de bibliotheek. 

 

Vrijwilligers 

De medewerkers van de speelotheek zijn vrijwilligers met een specifieke 
deskundigheid  en ervaring. Ze verzorgen de administratie, helpen met 
uitzoeken, geven advies en zorgen voor de aanschaf en reparatie van 
speelgoed. 
 
De speelotheek medewerkers zijn alleen aanwezig op de woensdag- en 
zaterdagochtend van 10-12 uur.  
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Iedereen die interesse heeft in speelgoed, affiniteit met  kinderen, hun 
ontwikkeling en spel  kan vrijwilliger worden bij Harlekino. Behalve 
enthousiasme en een positieve instelling  wordt geen specifieke 
deskundigheid van een vrijwilliger gevraagd. 

We zijn steeds op zoek naar mensen die ons team van vrijwilligers komen 
versterken. Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kunt u per mail 
contact opnemen met: vrijwilligers.harlekino@live.nl 

 

Maatschappelijke stage 

Voor scholieren is het mogelijk om een maatschappelijke stage te vervullen 
bij Harlekino. Stagiaires draaien de reguliere diensten mee met de 
vrijwilligers van Harlekino. Daarnaast is het mogelijk om extra uren te 
draaien tijdens werkzaamheden van de speelgoedwerkgroep of speciale 
speelotheek activiteiten.(bijv,.onze jaarlijkse  speelgoedbeurs' 

 

 

In alle gevallen waarin gewenste informatie en leenvoorwaarden in dit 
document niet voorzien, beslist het bestuur. 
 

 



 

Stichting Speelotheek Harlekino -  
Algemene informatie 

Bezoekadres:     
(geen postadres!) 

Julianalaan 47  2641HB Pijnacker  

E-mail  speelotheek.harlekino@live.nl 

Ledenadministratie: leden.harlekino@live.nl 

Website: www.speelotheekharlekino.nl  

Openingstijden: Voor lenen en terugbrengen van speelgoed gelden 
de openingstijden van de bibliotheek: maandag t/m 
vrijdag: 10.00 - 20.00 uur, zaterdag: 10.00 - 17.00 
uur, zondag gesloten. Low service elke dag tot 
14.30 uur. 

Voor vragen en advies van speelotheek 
medewerkers en uitleen van groot speelgoed: 
woensdag- en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. 

 

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de speelotheek  
niet altijd open.  Dit wordt van te voren aangekondigd op de website 
Harlekino en in de speelotheek op de informatieborden. 

  



 

Bestuur 

Voorzitter voorzitter.harlekino@live.nl 

Secretaris secretaris.harlekino@live.nl 

Penningmeester penningmeester.harlekino@outlook.com  

Ledenadministratie leden.harlekino@live.nl 

Coördinatie speelgoed speelgoed.harlekino@live.nl 

Coördinatie vrijwilligers vrijwilligers.harlekino@live.nl 

 

Informatie voor leden 

Leden ontvangen ten minste twee keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail. 
Voor actuele en meer informatie verwijzen we u naar de website:  

www.speelotheekharlekino.nl 
 

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. 


