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Zonder vrijwilligers geen Speelgoedmuseum Kinderwereld
Met man en macht hebben de vrijwilligers en medewerkers zich ook in 2018 weer in
gezet voor het museum. Niets was hen teveel. Het is duidelijk dat zij onmisbaar zijn
voor het voortbestaan van het museum.
De vrijwilligers hebben tal van essentiële taken op zich genomen, bijvoorbeeld het
collectiebeheer, herstel, conservering, digitale beschrijving en fotoregistratie van de
collecties; het (groot) 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 2018 was gewijd aan ’s werelds beroemdste en vrolijkste
muis: Mickey Mouse viert feest! 21-04-2018 tot 07-01-2019.
Mickey is 90 jaar geworden. Zijn verjaardag is groots gevierd in Speelgoedmuseum
Kinderwereld met de overzichtstentoonstelling Mickey Mouse viert feest!, plus extra
activiteiten en workshops.
Bijna had Mickey niet bestaan. Walt Disney had namelijk grote plannen met een
ander cartoonfiguur: Oswald het konijn. Door een zakelijk conflict moest hij afscheid
nemen van Oswald. Stripfiguur Mickey Mouse figureerde, samen met Minnie, in 1928
voor het eerst in enkele tekenfilms en groeide uit tot het blijvende symbool van The
Walt Disney Company. Deze iconische muis staat volgens Walt Disney symbool voor
het onbevangene, het speelse in de mens.
De tentoonstelling toonde een overzicht van Mickey Mouse door de jaren heen. Van
de vroege periode in zwart-wit tot de vele verschijningsvormen die hij nu heeft. De
werkplek van Walt Disney was te bewonderen en je kon zelf ervaren hoe hij achter
zijn bureau zat met alle tekenmaterialen om zich heen. In de Kinderwereld-bioscoop
‘draaide’ de eerste Mickeyfilm in kleur; the band of concert.
Een van de bijzondere collectiestukken was een bordspel uit de jaren dertig. In dit
reclamespel voor chocola is Mickey nog een echte muis en zit hij gevangen in een
realistische muizenval!
Publieksbereik
‘Hoe warm het was …’
In totaal hebben 18.579 mensen het museum bezocht; 3.472 minder dan in 2017.
Een eerste analyse van de cijfers wijst er opnieuw op dat wij vooral een weersafhankelijke attractie zijn. Een lange en extreem warme zomer was van invloed op
het bezoekersaantal en daarmee op de omzet. Een fors deel van onze inkomsten
bestaat immers uit entreegelden.
Kinderwereld is een geregistreerd museum en mag daarom de Museumkaart voeren.
Het museum heeft meegedaan aan de vierde Nationale Museumweek in april. Meer
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dan 450 bezoekers kwamen het laatste weekeinde van de Museumweek een kijkje
nemen.
Speelgoedmuseum Kinderwereld organiseerde in het verslagjaar als vanouds een
groot aantal activiteiten als: Gekleurd Grijs, Ot & Sien Bridgedrive, draaimolendag en
buitenspeeldag.
Cape Kinderwereld in de zomervakantie
Zon en water stonden garant voor vakantiepret. Het speelplein is twee woensdagen
in augustus omgetoverd in Cape Kinderwereld. 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.
Oktobermaand-Kindermaand
Kinderwereld bood op vier zondagen een doe-programma aan. ’s Middags konden
kinderen gratis deelnemen aan diverse knutselactiviteiten rond de jarige Mickey.
Museum Kidsweek in de herfstvakantie.
De Museum Kidsweek sloot in 2018 thematisch aan op het thema van de
Kinderboekenweek: vriendschap!
Mickey en Minnie zijn al 90 jaar bevriend. Woensdag 24 oktober konden kinderen
de twee stripvriendjes knutselen, maar een masker maken van Mickey was ook
mogelijk.
Op woensdagavond 31 oktober was het behoorlijk griezelig in het museum.
Gewapend met een zaklantaarn konden speurneuzen spoken spotten. Heel wat
‘helden’ hebben geholpen spoken op te sporen in het museum en ze voorgoed te
verbannen. Als dank voor het weer vrolijk en gezellig maken van Kinderwereld
kregen ze een kleine beloning.
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.
‘Rondje om de Brink’
Jaarlijks organiseert Speelgoedmuseum Kinderwereld met het Scheepstra Kabinet,
Museum Havezate Mensinge en de Catharinakerk het erfgoedproject ‘Rondje om de
Brink’. Kinderen van verschillende basisscholen in Noordenveld lopen dan mee en
leren op een leuke manier over de historie en de cultuur van Roden. In 2018 namen
in totaal 397 kinderen deel aan het gezamenlijk programma. In Kinderwereld kregen
ze een rondleiding en natuurlijk alle gelegenheid om te spelen. Vooral de draaimolen
was in trek.
Naturalisatiedag.
Naturalisatiedag is een feestdag waarbij nieuwe Nederlanders welkom worden
geheten. In de gemeente Noordenveld kregen 43 mensen een Nederlands paspoort.
Ruim 20 van hen waren maandag 17 december aanwezig bij de feestelijke
ceremonie in Speelgoedmuseum Kinderwereld. Burgemeester Klaas Smid sprak de
nieuwe Noordenvelders toe.
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Educatie
In 2018 is het programma Speelgoed Spotter gezocht ontwikkeld. Compenta heeft de
aanvraag voor dit project gehonoreerd met € 4800,--. Het programma is uitgevoerd in
samenwerking met drie scholen in Noordenveld. Het betrof een pilot die beschikbaar
gemaakt wordt voor alle scholen in Drenthe. Het bereikte resultaat is: een leskist met
een werkboek en een bezoek aan ons museum. Voor de ontwikkeling van het
materiaal werkten we ook samen met de PABO.
Social media/website
De website van het museum is in 2018 bezocht door 104.075 unieke bezoekers, die
ieder gemiddeld 10 verschillende pagina’s hebben bezocht. De gemiddelde
verblijfsduur op de website was ook hoog. Ook publiceerden we regelmatig nieuwtjes
en activiteiten op de eigen Facebookpagina.
Aandacht in de media
Speelgoedmuseum Kinderwereld kon in 2018 rekenen op veel publiciteit rondom de
thematentoonstelling Mickey Mouse, 90 jaar, in weekbladen, tentoonstellingsagenda’s en items bij RTV Drenthe. De persberichten van het museum van de
overige (educatieve) activiteiten zijn eveneens onverkort geplaatst.
Gelet op het feit dat vrijwel alles in ons museum gedaan wordt met gesloten beurzen
zijn ook de middelen voor pr en marketing beperkt, te weten € 1500,--. Daarom
streven wij naar het behalen van free publicity. Incidenteel plaatsen wij een
advertentie in de huis-aan-huisbladen in Noordenveld en omgeving, in het kader van
goed relatiebeheer.
Conservator Mara Bosboom werkte mee aan het tv-programma Museumverhalen
van RTV Drenthe. Zij vertelde iedere vijf weken een verhaaltje over een bijzonder
object uit onze collectie.
Op uitnodiging van het Platform Drentse Musea hebben wij mee kunnen doen aan
het videoplatform MuseumTV. Voor een geringe eigen bijdrage zijn een
promotiefilmpje en een onderhoudende film over de geschiedenis van speelgoed
geproduceerd. Op onze website kan Neem een kijkje in het museum worden
aangeklikt.
Collectiebeheer
In het verslagjaar is de verzameling van het museum wederom gegroeid met een
groot aantal schenkingen. De objecten zijn toegevoegd aan de collectie van de
stichting tot behoud van de collectie Speelgoedmuseum Kinderwereld. Met behulp
van vele vrijwilligers 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, zijn foto’s van de objecten
toegevoegd en zijn de aanwinsten door volledige digitalisering online toegankelijk
gemaakt.
Voor de stichting tot behoud van de collectie Speelgoedmuseum Kinderwereld heeft
de exploitatiestichting in 2018 de bruikleenadministratie op orde gebracht. De
administratie is gecontroleerd op aanwezigheid van objecten in de collectie. Daar
waar mogelijk trad het museum in contact met de bruikleengevers om de bruikleen te
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retourneren. De online collectieregistratie is gecontroleerd en bijgewerkt. Informatievragen over de collectie en speelgoed in het algemeen zijn beantwoord.
In 2018 heeft het museum een bijgesteld collectiebeleidsplan opgeleverd.
Organisatie en bedrijfsvoering
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 andere: Werkplaatsactiviteiten (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 53 vrijwilligers. Hun inzet in tijd
was omgerekend 7 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
beroepsonderwijs. Daartoe is Speelgoedmuseum Kinderwereld een erkend
leerbedrijf van SBB geworden. Wij hebben beroepsvoorbereidende stages
aangeboden aan studenten van het VMBO, RSG de Borgen.
Samenwerking
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 en mag als geregistreerd
museum de Museumkaart voeren.
Bestuur
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd.
De heer Rudi Dijksterhuis heeft na 10 jaar zijn voorzitterschap beëindigd. Hij is
opgevolgd door Tanja Haseloop.
Tijdens het jaarlijkse uitstapje met vrijwilligers en medewerkers is Rudi Dijksterhuis 8
december in Partycentrum De Postwagen in Tolbert verdiend in het zonnetje gezet.
Directeur Daniëlle Lokin onderstreepte de waardering voor zijn jarenlange inzet door
Rudi Dijksterhuis te benoemen tot erevoorzitter.
Raad van Toezicht en bestuurder Speelgoedmuseum Kinderwereld

