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INLEIDING 
========  
 
De Stichting 
 
De Stichting Nederlands Museum “Kinderwereld” werd opgericht in 1970 op initiatief van de 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Roden en de Vereniging voor Volksvermaken 
Roden. 
 
Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht van de Stichting bestond per 31 december 2013 uit de volgende 
personen: 
 
 De heer R.J. Dijksterhuis voorzitter 
 De heer G. Wolters secretaris 
 De heer L.H. Idema penningmeester 
 Mevrouw Drs. A.Timmer lid 

 
Personeel 
 
Bij het museum werken de volgende personen. 
 
 Mevrouw Drs. D.H.A.C. Lokin directeur/conservator 
 Mevrouw S.J. Dam-Knol PR-medewerkster 
 De heer E. Pieterse administratie 
 P. Ytsma algemeen 

 
Tevens zet een team van ca. 45 vrijwillig(st)ers zich belangeloos in voor het museum. 
 



TOELICHTING BALANS EN RESULTATENREKENING 
=========================================== 
 
Exploitatie 
De winst- en verliesrekening 2013 sluit met een negatief saldo van € 11.490.  
Opgeteld bij het negatieve resultaat van 2012 is het eigen vermogen gedaald naar € 16.388. 
Hierbij is rekening gehouden met voorzieningen groot € 27.816 
 
Lasten 
Ten opzichte van het jaar 2012 stegen de lasten met  € 3.033 naar € 157.000.  
In 2012 is een op de balans gereserveerde subsidie van ruim € 20.000 is geboekt ten gunste 
van de personeelskosten. Gelet op deze excercitie is de besparing op de personeelskosten 
in 2013 €10.000.  
 
Onderdeel van onze besparingsstrategie is het implementeren van LED-verlichting en het 
plaatsen van zonnepanelen. Voor 2013 moest dat leiden tot een besparing van € 5.000. Met 
een zelfde bedrag voor 2014. Dit is niet gerealiseerd. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen is cameratoezicht ingevoerd. Dat leidde tot een extra investering 
onder de algemene kosten van € 2.500. Deze kosten komen volgend jaar niet terug.  
Onze website heeft eveneens een kostenpost opgeleverd van € 5.000 (verkoopkosten). Door 
op andere onderdelen te besparen zijn deze kosten slechts 10% boven budget, maar wel 
ruim onder de kosten van 2012. 
 
Baten 
Tegenvallende bezoekersaantallen zorgen voor een 22% lagere opbrengst. Dat hierdoor 
minder is verkocht in de winkel én is geconsumeerd in de Kaleidoscoop is evident. 
Het toeristisch informatie punt (TIP) weet daarentegen goede zaken te doen. 
Significant is de toename van de giften. Enerzijds uit particuliere bronnen, en anderzijds uit 
het afzien van vrijwilligersvergoedingen. 
 
De Rodermarkt heeft het museum niet gebracht wat ervan werd verwacht. Een surplus van 
€ 5.000 is helaas uitgebleven. En komt daarmee grotendeels overeen met het gemis in 
baten. 
 
Het met het gemeentebestuur van de gemeente Noordenveld gevoerde overleg inzake de 
exploitatie van het museum heeft geleid tot een subsidie in 2013 van € 58.480. Deze is 
daarmee ruim € 3.000 minder dan in het voorgaande jaar.  
 
Algemeen. 
Werd in 2012 een begroting gepresenteerd met een baten/lasten telling van bijna € 190.000, 
gaande het jaar 2013 is deze aangepast naar een meer realistische situatie. Niet onvermeld 
kan blijven dat het aanpassen van die begroting heeft geleid tot een ombuiging in de kosten 
van bijna € 40.000. Dit geteld bij de gerealiseerde besparing in 2013 mag onderstrepen dat 
de directeur/bestuurder en haar medewerkers, betaald en onbetaald, een ‘mission 
impossible’ tot een goed einde hebben gebracht. 
 
Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de in de rekening opgenomen 
toelichtingen. 
 
 



MANAGEMENTTOELICHTING JAARREKENING 2013  
========================================== 
 
Algemeen 
Speelgoedmuseum Kinderwereld stond in 2013 in het teken van een koerswijziging die nodig 
is om toekomstbestendig te zijn. Een belangrijke reden om te komen tot een nieuwe 
strategische koers zijn de bezuinigingen, die in de gehele cultuursector sterk voelbaar zijn. 
Deze bezuinigingen vormen een breuklijn met het verleden, waarin bij de 
cultuursector slechts een gering gevoel van schaarste aanwezig was. Er wordt meer 
ondernemerschap gevraagd en meer aandacht voor budgetbeheersing en vergroting 
van eigen inkomsten. Hiervoor is onder andere een samenwerking met partners in de 
cultuursector, de overheid en het bedrijfsleven van belang. 
 
Thematentoonstelling 
Met de thematentoonstelling Schatjes, Herinner-d-ingen om mee te spelen startte 
Speelgoedmuseum Kinderwereld 2013. Medewerkers van het museum deelden hun  
‘Jeugdherinner-d-ingen’. Een groot scala aan verhalen en speelgoed passeerde de revue en 
gunde de bezoeker een kijkje in het speelse verleden van de grote kinderen van 
Speelgoedmuseum Kinderwereld. Spel en speelgoed zijn onlosmakelijk met ons verbonden. 
Kinderwereld is dan ook d  plek waar deze twee werelden bij elkaar komen. 
 
In de kerstvakantie waren er twee kleine exposities te zien: 
- Kinderwereld op Stoom, demonstratie en expositie oude stoommachientjes  
- Smullen in miniatuur, pannenkoekjes bakken op oude speelgoedfornuisjes 
 
Publieksbereik 
In het totaal hebben 17.472 mensen het museum bezocht. Als gevolg van een heel koud 
voorjaar en een heel warme maand juli bleef het aantal bezoekers iets achter bij de 
bijgestelde raming van 18.0001. Vanzelfsprekend had dit ook financiële consequenties als 
het gaat om de inkomsten uit entree, winkelverkoop en omzet in de Kaleidoscoop. 
 
Kinderwereld is een geregistreerd museum en mag daarom de Museumkaart voeren. Voor 
het eerst in de geschiedenis van het museum heeft het museum meegedaan aan het 
jaarlijkse Museumweekeinde dat traditiegetrouw in het eerste weekeinde van april 
georganiseerd wordt. Meer dan 600 bezoekers kwamen een kijkje nemen. 
 
Speelgoedmuseum Kinderwereld organiseerde in het verslag jaar als vanouds een groot 
aantal activiteiten zoals met Pasen ‘Op jacht naar het Gouden Ei’ en in de meivakantie 
‘modelbouw huisjes maken’ Zon en water staan garant voor vakantiepret, zo ook tijdens de 
zomervakantie in Kinderwereld. Het speelplein is tijdens deze periode omgetoverd in Cape 
Kinderwereld en vanaf een heus lanceerplatform konden kinderen met behulp van een 
ingenieus pompsysteem hun waterraket lanceren. Maar voordat de countdown klinkt moest 
er eerst een flitsende raket worden gebouwd. 
 
Op uitnodiging van de Jaarbeurs verzorgde het museum een stand op de beurs tijdens de 
Rodermarktfeestweek.  
In het kader van Oktobermaand-Kindermaand mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding 
gratis het museum bezoeken. 
Een terugkerende traditie is ook de Rabo Museumdag, die dit jaar op zaterdag 26 oktober 
plaatsvond. Leden van de Rabobanken in de noordelijke provincies kunnen dan gratis een of 

                                                
1 Begin 2012 sprak de toenmalige directeur de ambitie uit dat Kinderwereld toe wilde groeien naar 

25.000 bezoekers. In 2012 was wel sprake van een lichte stijging tot 19.032 bezoekers maar dit aantal 
bleef ver achter bij de ambitieuze doelstelling.  
 



 

   

twee musea bezoeken. Alle leden van de aangesloten Rabobanken ontvangen daartoe twee 
coupons.  
 
Social media/website 
In februari 2013 is de nieuwe website van museum in gebruik genomen. Aan de site is ook 
een nieuw adres gekoppeld, te weten www.museumkinderwereld.nl. Gelijktijdig met de 
ingebruikname van de site zijn ook de nieuwe huisstijl en het logo van het museum 
gepresenteerd. 
Facebook, Twitter, Pinpoint en Youtube maken onderdeel uit van de nieuwe virtuele wereld 
van Kinderwereld. 
 
Collectiebeheer 
Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de 
gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en 
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en 
tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie. (definitie: 
International Council of Museums, ICOM) 
 
Op basis van bovenstaande definitie heeft Speelgoedmuseum Kinderwereld de taak en 
opdracht om de positie van de collectie in de maatschappij te verankeren en het draagvlak te 
versterken. Een goed museaal beheer is daarbij een voorwaarde. Het museumregister biedt 
een handvat om de term “goed” te kwalificeren. 
Museum Kinderwereld is opgenomen in het museumregister sinds 20 december 2002. Dit is 
een kader van kwaliteitszorg, opgelegd door de eigen (internationale) branche, waaraan 
Museum Kinderwereld zich confirmeert.  
 
In het verslagjaar is de verzameling van het museum gegroeid met een groot aantal 
schenkingen. Veelal van de periode 1960-1990, een tijdperk waar nog nauwelijks actief op 
verzameld was. Bovendien ontving Kinderwereld een groot legaat: een unieke collectie 
poppen en speelgoed. Het verzamelaarsechtpaar Van Hall-Sluyter uit Laren was een 
regelmatig bezoeker van Kinderwereld. Dat viel af te leiden uit de (oude) ingelijste affiches 
van het museum, die in het huis waren opgehangen, en uit de met de hand geschreven 
briefjes, die aan de speelgoedobjecten waren toegevoegd. Hierin werd keer op keer vermeld, 
zodanig dat er geen enkele twijfel hierover kon komen te bestaan, dat de collectie toekwam 
aan het speelgoedmuseum in Roden. 
 
Organisatie en bedrijfsvoering 
2013 begon verdrietig door het overlijden van Greet Datema die als gastvrouw aan de balie, 
als informatieverstrekker voor TIP en als coördinator van het rooster voor de vrijwilligers 
velen jaren een enorme bijdrage heeft geleverd. 
Het afscheid van Annemieke van Dijk door haar overlijden op 2 juli, kwam volstrekt 
onverwacht en was niet te bevatten. Met Annemieke verloor Speelgoedmuseum 
Kinderwereld een zeer gewaardeerde en toegewijde collega met een grote inzet. 
 
Speelgoedmuseum Kinderwereld heeft in mei afscheid genomen van Theo Havinga. Hij 
heeft meer dan 30 jaar het museum gediend met al zijn talenten: perfecte gastheer, 
creatieve tentoonstellingsbouwer, entertainer en verhalenverteller, vraagbaak voor iedereen 
werkzaam binnen Kinderwereld. 
 
Museum Kinderwereld stelt vanuit het oogpunt van professionaliteit en continuïteit eisen aan 
de kwaliteit van de vrijwilligers. In het vrijwilligersbeleid, vastgesteld in de medewerkers-
bijeenkomst van juli 2013, heeft Kinderwereld aangegeven vanuit welke gedachte het 
museum met vrijwilligers werkt en wat wij ze te bieden hebben. Wij geven hiermee de 
vrijwilligers een positie die er toe doet. 

http://www.museumkinderwereld.nl/


 
Samenwerking 
Speelgoedmuseum Kinderwereld maakt deel uit van het Platform Cultureel Masterplan Brink 
in Roden. Samen met partners als de Havezate Mensinge, Verkuno, Scheepstrakabinet, 
Hinze-orgel, de historische vereniging en de bibliotheek wordt uitvoering gegeven aan het 
masterplan met als doel dat door bundeling van krachten en gezamenlijke 
productontwikkeling synergie ontstaat. Het totaal is dan voor de bezoekers meer dan de som 
van de individuele delen. 
Speelgoedmuseum Kinderwereld participeert ook in de stichting Kop van Drenthe, opgericht 
op 6 maart 2012. Deze stichting heeft tot doel meer recreanten en toeristen te trekken naar 
het noorden van Drenthe. 
Verder maakt Kinderwereld deel uit van het Platform Drentse Musea, een 
samenwerkingsverband dat met steun van de provincie Drenthe werkt aan het ontsluiten van 
de collecties en het vertellen van de verhalen over de objecten in de collecties van de 43 
musea in de provincie Drenthe. 
Het museum is lid van de Nederlandse Museumvereniging. 
 
 
Raad van Toezicht Speelgoedmuseum Kinderwereld 

 
  



 

   

ACTIVA BALANS per 31-12-2013 
 

OMSCHRIJVING 31-12-2013 31-12-2012

VASTE ACTIVA 10.833                     10.833                     

a Inventaris 9.503                       9.503                       

b Buitenspeelgoed 721                          721                          

c Expositiematerialen 609                          609                          

VLOTTENDE ACTIVA 40.228                     26.483                     

II Voorraden 6.700                       10.463                     

III Vorderingen: 14.624                     7.502                       

a Debiteuren 41                             3.840                       

b Nog te ontvangen bedragen 13.771                     3.662                       

c Vooruitbetaalde kosten 812                          

IV Liquide middelen: 18.904                     8.519                       

a Kas 347                          2.248                       

b RABO-bank / RC 15.810                     1.418                       

c RABO-bank / Spaarrekening 108                          107                          

Overige banken 209                          2.330                       

Kruisposten 2.430                       2.416                       

51.061                     37.316                     
 

 
 
  



 

   

BALANS per 31-12-2013 PASSIVA  
 

OMSCHRIJVING 31-12-2013 31-12-2012

EIGEN VERMOGEN 16.388                     19.196                     

I Kapitaal -11.428                    -8.620                      

II Voorzieningen 27.816                     27.816                     

a preventief onderhoud 1.815                       1.815                       

b onderhoudsfonds speelzolder 7.501                       7.501                       

c onderhoud buitenspeelgoed 2.000                       2.000                       

Bijzondere voorziening:

d lening vrienden van het museum 16.500                     16.500                     

SCHULDEN 34.673                     18.120                     

a Crediteuren 24.981                     8.759                       

b Loonheffing -                           8.713                       

c Overige schulden 9.693                       648                          

51.061                     37.316                     
 

 
 
 
  



 

   

JAARREKENING 2013 BATEN 
 

Gecorrigeerd Oorspronkelijk

8.0 Entreegelden 44.622                56.920                88.000               

8.1 Automaten 797                     500                     1.000                 

8.2 Diverse verkopen 17.121                22.350                36.500               

8.3 Subsidies, giften, donaties 81.250                64.330                62.080               

8.4 Huren 857                     800                     1.000                 

8.5 Rentebaten 24                       100                     100                    

8.6 Overige baten 905                     6.000                  1.000                 

145.576             151.000             189.680             

Exploitatie Resultaat 11.490                   (negatief) 60

OMSCHRIJVING 31-12-2013
Begroting  2013

 
 
 



 
JAARREKENING 2013 LASTEN 
 

Gecorrigeerd Oorspronkelijk

4.0 Personeelskosten 85.214                88.500                88.500               

4.1 Huisvestingskosten 30.316                23.500                38.200               

4.2 Inventariskosten 3.938                  3.500                  5.800                 

4.3 Algemene kosten 10.208                7.500                  15.970               

4.4 Verkoopkosten 15.842                14.500                28.650               

4.5 Rentelasten -                      -                      -                    

4.6 Overige lasten 810                     -                      -                    

4.7 Inkopen 10.738                13.500                12.500               

157.066             151.000             189.620             

OMSCHRIJVING 31-12-2013
Begroting  2013

 
 
 

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van de 
 Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in 

haar vergadering van 27-02-2014 
 
 

R.J. Dijksterhuis, voorzitter 
 
 

G. Wolters, secretaris 
 



TOELICHTING BALANS PER 31 december 2013 
 

Activa

Vaste activa

a Inventaris 9.503              

Beginbalans 9.503          

Investeringen -              

Afschrijvingen -              

b Buitenspeelgoed 721                  

Beginbalans 721             

Investeringen -              

Afschrijvingen -              

c Expositiematerialen 609                  

Beginbalans 609             

Investeringen -              

Afschrijvingen -              

Vlottende activa

I Voorraden 6.700              

Telling 6.700          

 
 
 
 



 

   

TOELICHTING BALANS per 31-12-2013 
 

Activa

II Vorderingen

a Debiteuren 41                    

volgens verkoopboek 41                    

nog te ontvangen posten -                   

b Overige debiteuren 13.771            

Te ontvangen BTW -23.598           

Betaalde voorbelasting BTW hoog 36.511            

Betaalde voorbelasting BTW laag 858                  

c Vooruitbetaalde kosten 812                  

Loonheffing 329                  

Netto Loon -1                     

Pers.vereniging 484                  

III Liquide middelen

Kas 347                  

Rabo-bank 15.810            

idem 108                  

ABNAMRO -                   -                   

ING/Postbank 209                  209                  

Kruisposten 3.000              

PIN-betalingen -570                

15.918            

2.430              

 
 



TOELICHTING BALANS per 31-12-2013 
 

Passiva

EIGEN VERMOGEN

-4.787         

4.903          

116              

-40               

-11.504       

Eigen vermogen per 31-12-2013 -11.428           

VOORZIENINGEN

a preventief onderhoud 1.815              

Saldo per 31-12-2013 ongewijzigd

b onderhoudsfonds speelzolder 7.501              

Saldo per 31-12-2013 ongewijzigd

c onderhoud buitenspeelgoed 2.000              

Saldo per 31-12-2013 ongewijzigd

d lening vrienden van het museum 16.500            

Beginbalans 2012

Resultaat 2012

Toelichting: In 2012 heeft "De Vrienden van het Museum" een lening ter 

beschikking gesteld van € 16.500. Hiermee werd de financiële nood 

verlicht. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossing.

Toelichting: Oorspronkelijk is het resultaat van 2012 € 3.843 negatief. Vanwege 

enkele correcties in de jaarrekening 2012, veroorzaakt door dubbeltellingen in 

debiteuren en crediteuren, is het resultaat € 4.903 positief. 

Eigen vermogen 1-1-2013

Voorraadcorrectie 2013

Resultaat 2013

 
 
 



TOELICHTING BALANS per 31-12-2013 
 

Passiva

SCHULDEN

a Crediteuren 24.981            

volgens inkoopboek

b Loonheffing -                   

nog te betalen aan de belastingdienst

c Overige schulden 9.693              

af te dragen BTW hoog 2.719              

af te dragen BTW laag 6.974              

 
 
 
 
 



TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013 
 

OPBRENGSTEN 2013 Begroot

8.0 ENTREEGELDEN

Entreegelden 32.541         48.285            

Museumjaarkaarten 7.510           6.385              

Verjaardagpartijen 34                 -                   

Schoolreizen 1.352           -                   

Arrangementen 3.185           2.250              

44.622         56.920            

8.1 AUTOMATEN 797               500                  

8.2 VERKOPEN

Souvenirs 6.661           10.000            

Horeca 7.546           10.600            

Kinderfeestjes 80                 -                   

TIP 2.834           1.750              

17.121         22.350            

8.3 SUBSIDIES / DONATIES

Gemeente Noordenveld 58.480         58.480            

Donateurs 2.092           2.250              

Kop van Drenthe (TIP) 3.600           3.600              

Overige subsidies/giften      *) 17.078         -                   

81.250         64.330            

Toelichting: Minder bezoekers betekent minder afzet souvenirs (35%) 

en gebruik van onze horeca-voorzieningen (30%).

*)  inbegrepen is € 4.500 aan teruggestorte vrijwilligers-vergoedingen. De 

Gemeente heeft een gift gedaan van € 4.500 ten behoeve van de 

installatie van LED-verlichting. De rest is particuliere giften.

Toelichting: Tegenvallende bezoeks aantallen doen de opbrengsten 

met ruim 20% afnemen.

 
 



TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013 
 

8.4 HUREN

Verhuur materieel 594               550                  

Kaleidoscoop 263               250                  

857               800                  

8.5 RENTEBATEN 24                 100                  

8.6 INCIDENTELE BATEN

Subsidie electra, etc 905               1.000              

Roder Markt Festival -                5.000              

905               6.000              
Toelichting: de Rodermarkt heeft in het geheel niet 

bijgedragen. Wel is er een twintigtal nieuwe 

donateurs genoteerd.
 



TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013 
 

UITGAVEN 2013 Begroot

4.0 PERSONEELSLASTEN

Salarissen 20.615         25.000            

Kosten pensioenvoorziening 1.402           PM

Reis- en verblijfskosten 584               2.000              

Kantinekosten 399               500                  

Kosten vrijwilligers 10.045         10.000            

Inhuurkrachten/Detacheringen 50.598         51.000            

Overige personeelskosten 1.571           -                   

85.214         88.500            

4.1 HUISVESTINGSKOSTEN

Gas en Electra 16.309         10.000            

Water 103               200                  

Belastingen huisvesting 710               

Verzekering huisvesting 501               

Onderhoud 1.000           1.000              

Schoonmaakkosten 2.045           1.500              

Huur 9.450           9.500              

Overige kosten 198               800                  

30.316         23.500            

4.2 INVENTARISKOSTEN

Verzekeringen 2.250           1.500              

Onderhoud inventaris 1.052           

idem expositiemateriaal 101               

idem buitenspeelgoed 367               

Overige kosten 168               

3.938           3.500              

500                  

2.000              

 
 



TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013 
 

UITGAVEN 2.013              begroot

4.3 ALGEMENE KOSTEN

Bestuurskosten 29                    550                  

Administratiekosten 1.653              500                  

Kantoorbehoeften 3.270              1.500              

Bankkosten 242                  200                  

Telefoonkosten 2.002              2.000              

Portikosten 151                  750                  

Abonnementen/contributies 2.193              2.000              

Overige kosten 668                  -                   

10.208            7.500              

4.4 VERKOOPKOSTEN

Drukwerk / advertenties 4.160              7.500              

Promotie 1.297              

Representatie 5.136              1.500              

Onderhoudskosten

Kosten jaarlijkse expositie 2.960              

Kosten permanente presentatie 575                  

Kosten knutselkamer 101                  500                  

Kosten collectie 1.587              

Overige verkoopkosten 26                    

15.842            14.500            

4.6 INCIDENTELE LASTEN 810 -                   

6.0 INKOPEN

Souvenirs 3.034              5.000              

Horeca 4.454              6.500              

Kinderfeestjes

Arrangementen 687                  1.000              

TIP 2.561              1.000              

Diversen 2                      

10.738            13.500            

5.000              

 
 


