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MANAGEMENTTOELICHTING JAARREKENING 2017
==========================================
Algemeen
Het jaar 2017 stond voor Speelgoedmuseum Kinderwereld in het teken van het
bestendigen van de stappen tot verbetering van het bedrijfsresultaat van ons museum.
Met man en macht hebben de vrijwilligers en medewerkers zich ingezet. Op
verschillende vakgebieden is weer veel werk verzet door de vrijwilligers en het is
duidelijk dat zij onmisbaar zijn voor het voortbestaan van het museum. Zij hebben tal
van essentiële taken op zich genomen, bijvoorbeeld het collectiebeheer, herstel,
conservering, digitale beschrijving en fotoregistratie van de collecties; het onderhoud
van de inventaris, de draaimolen en het buitenspeelgoed; het complete beheer van de
tuin en de speelplaats; de financiële administratie en het secretariaat, de receptie, de
balie en de winkel; de horeca, groepsontvangsten, schoolreisjes, educatie van scholieren,
voorlichting en promotie.
Thematentoonstelling
De thematentoonstelling in 2017 was LEGO® Star Warriors, De kracht van het
bouwen (08-04-2017 t/m 04-03-2018).
LEGO is een wereldwijd begrip. Generaties groeien ermee op. De bouwsteentjes hebben
in 100 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hetgeen uiteindelijk resulteerde in
futuristische Star Wars bouwsets. In de magische wereld van het melkwegstelsel toonde
Speelgoedmuseum Kinderwereld de allereerste sets en de ontwikkeling van het
constructiespeelgoed LEGO Star Wars.
Het Deense LEGO begon in 1916 met het maken van houten speelgoed. Het bedrijf werd
pas beroemd toen het in 1949 de inmiddels wereldbekende rode en witte plastic
bouwsteentjes ging produceren. In samenwerking met George Lucas, de bedenker van
de Star Wars films, creëerde LEGO in 1999 de Star War sets en vandaag de dag is het een
van de populairste lijnen van het huidige LEGO.
Behalve de gewone sets bracht LEGO ook UCS (Ultimate Collector Series) op de markt;
uitgebreide sets met heel veel blokjes. De Millennium Falcon is de grootste LEGO Star
Wars set die ooit is gemaakt. Deze set bestaat uit meer dan 5000 stukjes!
Bij de expositie zijn extra activiteiten en workshops gehouden onder leiding van
verzamelaar Dirk Plug.
Publieksbereik
In het totaal hebben 20.951 mensen het museum bezocht; 1735 meer dan in 2016. Een
eerste analyse van de cijfers wijst er opnieuw op dat wij vooral een weersafhankelijke
attractie zijn.
Kinderwereld is een geregistreerd museum en mag daarom de Museumkaart voeren.
Het museum heeft meegedaan aan de Nationale Museumweek (3 t/m 9 april), een
nieuwe opzet als alternatief voor het jaarlijkse Museumweekeinde Meer dan 400
bezoekers kwamen het laatste weekeinde van de Nationale Museumweek een kijkje
nemen.
Toeristisch Informatie Punt Roden
In museum Kinderwereld heeft het Toeristisch Informatie Punt Roden onderdak. Dit is
het voormalige VVV-kantoor, herkenbaar aan de rode vlag. Hier vind je informatie over
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de omgeving, mooie dorpjes, bezienswaardigheden, musea en evenementen, en
informatie over onze natuurgebieden. Het TIP biedt een waardevolle bijdrage aan de
recreatieve sector van de gemeente Noordenveld.
Activiteiten
Speelgoedmuseum Kinderwereld organiseerde in het verslagjaar als vanouds een groot
aantal activiteiten zoals Gekleurd Grijs, Ot & Sien Bridgedrive, draaimolendag,
buitenspeeldag.
Zon en water stonden garant voor vakantiepret. Het speelplein is tijdens de vakanties
omgetoverd in Cape Kinderwereld en vanaf een heus lanceerplatform konden kinderen
met behulp van een ingenieus pompsysteem hun waterraket lanceren. Maar voordat de
countdown klonk moest er eerst een flitsende raket worden gebouwd.
Clowns op Vakantie!
De Stichting Ookfijn & Co verzorgt dagbesteding in de vorm van media, clownerie en
theater voor jonge volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.
In Museum Kinderwereld hebben de clowns Mathijs, Klaas en Hein op zaterdag 10 juni
2017 een voorstelling gegeven.
Oktobermaand-Kindermaand
In het kader van Oktobermaand-Kindermaand mochten kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis het museum bezoeken. Dit jaar vond de feestelijke vijftiende editie
plaats van Oktobermaand Kindermaand Drenthe. De kinderen kregen in oktober bij het
bezoeken van de activiteiten een tattoo / plakplaatje cadeau. Hieraan was tevens een
prijsvraag gekoppeld. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in Kinderwereld.
Griezelen tijdens Museum Kidsweek in Museum Kinderwereld!
Museum Kidsweek had in 2017 wel een heel eng thema, namelijk griezelen.
Speelgoedmuseum Kinderwereld heeft een spannende activiteit georganiseerd voor
kinderen die niet al te bang zijn uitgevallen!
Loerende ogen verstopten zich op diverse etages van het museum. Ze spieden in het
donker en maakten het museum een beetje griezelig.kunnen ogen zich verstoppen?
waren het niet personen/geesten die zich op diverse etages van het museum verstopten.
Jonge speurders hebben ons geholpen om Kinderwereld weer vrolijk en gezellig te
maken.
Jonge helden, boordevol lef, hebben de loerende ogen voorgoed uit het museum
verbannen.
Heel Kinderwereld bakt
Tijdens de kerstvakantie verzorgde het museum wederom met veel succes Heel
Kinderwereld bakt, pannenkoekjes bakken op oude speelgoedfornuisjes. Het was druk in
het museum. Onvoorstelbaar hoeveel pannenkoekjes er verorberd zijn.
In het kader van het educatieve programma Rondje om de Brink maakten leerlingen van
de onderbouw en bovenbouw uit Noordenveld kennis met Kinderwereld als
erfgoedinstelling. Het is onderdeel van het gezamenlijke meerjarige educatieve
programma dat ontwikkeld is met steun van de gemeente Noordenveld. In totaal namen
397 kinderen deel aan het gezamenlijk programma.
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Jaarlijks nodigt de gemeente Noordenveld zijn nieuwe bewoners uit voor een
kennismakingsavond. Een bezoekje aan Museum Kinderwereld staat dan steevast op het
programma. In 2017 werden tijdens de Naturalisatiedag ook de nieuwe Nederlanders in
de gemeente bij ons welkom geheten door burgemeester Klaas Smid.
Social media/website
De website van het museum is in 2017 bezocht door 78.011 unieke bezoekers, die ieder
gemiddeld 12 verschillende pagina’s hebben bekeken. De gemiddelde verblijfsduur op
de website was ook hoog. Ook publiceerde Museum Kinderwereld regelmatig nieuwtjes
en activiteiten op de eigen Facebook pagina.
Aandacht in de media
Museum Kinderwereld kon in 2017 rekenen op veel publiciteit rondom LEGO® Star
Warriors, De kracht van het bouwen. De thematentoonstelling kreeg aandacht in
weekbladen, tentoonstellingsagenda’s en items bij RTV Drenthe.
De persberichten van het museum van de overige (educatieve) activiteiten zijn
onverkort geplaatst.
Collectiebeheer
In het verslagjaar is de verzameling van het museum opnieuw gegroeid een groot aantal
schenkingen. De objecten zijn toegevoegd aan de collectie van de stichting tot behoud
van de collectie museum Kinderwereld. Met behulp van veel vrijwilligers van binnen en
buiten de organisatie, zoals Vrijwilligerscentrale en Centraal Meldpunt Migranten:
locatie Akkerswaert (een project van SPINN) in Leek, kon de registratie worden
aangevuld en gecorrigeerd. Er zijn foto’s van de objecten toegevoegd en de aanwinsten
zijn door volledige digitalisering online toegankelijk gemaakt.
Organisatie en bedrijfsvoering
Eind januari 2017 overleed Gerard ten Berge, een aimabele steunpilaar die als controller
zorgdroeg voor de financiële administratie van het museum. In augustus moesten we
afscheid nemen van Paul Postema. Zijn dood kwam volkomen onverwacht. Wij zijn
dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van Gerard en Paul en missen hen.
Peter Ytsma heeft eind oktober de organisatie verlaten om een nieuwe betrekking te
aanvaarden in Leek.
Sinds 2017 biedt het museum Dagbesteding voor volwassenen met verstandelijke en/of
lichamelijke beperkingen aan. Er wordt gewerkt aan het behoud en het bevorderen van
zelfredzaamheid, participatie in de maatschappij en de ontwikkeling van de specifieke
mogelijkheden van de deelnemer. De activiteiten -op maat- zijn onder meer:
Werkplaats-activiteiten (onderhoud van speelgoed, schuren, verven, banden plakken),
tuin- en buitenactiviteiten (draaimolen bedienen, vegen, buitenspeelgoed beheren),
horeca- en winkelwerkzaamheden, schoonmaakwerk, assisteren bij het ontvangen van
groepen, meehelpen bij diverse (vakantie)activiteiten, boodschappen doen.
Het museum mocht rekenen op de betrokkenheid van 55 vrijwilligers. Hun inzet in tijd
was omgerekend 7,5 fte waard. In het verslagjaar is de inzet van de vele vrijwilligers
gewaardeerd met een feestelijk dagje uit. Kinderwereld was ook dit jaar weer een
belangrijke plaats voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
was een geliefde stageplaats voor studenten uit het voorbereidend en middelbaar
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beroepsonderwijs. Daartoe is Museum Kinderwereld een erkend leerbedrijf van SBB
geworden. Wij hebben beroepsvoorbereidende stages aangeboden aan studenten van
het VMBO, RSG de Borgen.
Samenwerking
Speelgoedmuseum Kinderwereld nam in 2017 deel aan de bijeenkomsten om te komen
tot een visie op de Brink met als resultaat het Concept Startdocument
Centrumontwikkeling Roden. Dit is in oktober aangeboden aan de gemeenteraad van
Noordenveld. Het startdocument heeft tot doel dat door bundeling van krachten en
gezamenlijke productontwikkeling synergie ontstaat. Het totaal is dan voor de
bezoekers meer dan de som van de losse onderdelen.
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
samenwerking-verband 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.
Raad van Toezicht en bestuurder Speelgoedmuseum Kinderwereld
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