1

JAARREKENING 2019

2
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Inleiding
2019 was een jaar van terugblikken en vooruitkijken.
Speelgoedmuseum Kinderwereld vierde haar gouden jubileum. Dat ging gepaard
met een feestelijke expositie en mooie cadeaus.
Al vijftig jaar mogen we rekenen op een solide draagvlak van samenwerkende
partners, een bevlogen achterban en enthousiaste vrijwilligers. Deze ondersteuning
is onmisbaar.
Roden heeft in Speelgoedmuseum Kinderwereld een sterke culturele
ontmoetingsplek. Hier kan jong en oud zich ontspannen en genieten van een rijkdom
aan informatie, verhalen en speelgoed. Met elkaar of individueel, educatief of
recreatief, actief of beschouwend.
De gemeenteraad van Noordenveld heeft de afgelopen jaren in nauwe
samenwerking met Kinderwereld gewerkt aan een nieuwe, bestendige toekomst voor
het erfgoed in Roden. Buro Edzes kreeg de opdracht om onderzoek te doen naar de
doorontwikkeling van stichting Landgoed Havezate Mensinge en naar samenwerking
met Speelgoedmuseum Kinderwereld en overige erfgoedinstellingen op de Brink in
Roden. In haar rapport doet Buro Edzes aanbevelingen voor Kinderwereld
wat betreft:
•
doorontwikkeling van de presentatie
•
innovatie in de presentatie
•
gestructureerde samenwerking van de erfgoedinstellingen op de Brink
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de resultaten van het
onderzoeksrapport en de subsidie voor ons museum verhoogd. Daarnaast is
door de raad uitgesproken dat voor 2020 de voorwaarden voor Mensinge en
Kinderwereld worden aangescherpt, waarbij de uitvoering van het rapport van
Buro Edzes, met name voor wat betreft de doorontwikkeling/innovatie,
fondsenwerving en samenwerking, onderdeel wordt van de voorwaarden.
Een stimulans en bemoediging waar wij dankbaar voor zijn.
Activiteiten
Thematentoonstelling
Ons jubileum was een mooie aanleiding om extra feestelijk uit te pakken.
De Stichting Nederlands Museum Kinderwereld is in 1969 opgericht. Via het ANP
werd een oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking om te kijken of er op zolder
nog vergeten oud speelgoed stond. Als gevolg van deze oproep stroomden uit het
hele land de meest verrassende schenkingen binnen.
Algauw groeide het museum uit zijn jasje. Van de boerderij verhuisde de hele
collectie naar een oude doktersvilla, waar het speel-en het doe-element konden
worden uitgebreid. Brink 31 werd dé plaats waar kinderen en volwassenen vanuit het
heden kennis verwerven over het verleden en zicht krijgen op hun eigen toekomst en
die van anderen.
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Veel tentoonstellingen zijn in de afgelopen halve eeuw georganiseerd, waarbij de
geschiedenis van het speelgoed werd uitgelicht.
De thematentoonstelling Kinderwereld, 50 jaar jong! toont met speelgoed uit eigen
collectie dat er heel wat te vieren is in een mensenleven. Denk hierbij aan het
verjaardagsfeest, Kerst- en Paasfeest, Sinterklaas, Oud en Nieuw, Sint Maarten,
Koningsdag. In een minibioscoopje worden de hoogte- en dieptepunten uit de
geschiedenis van het museum getoond. Klapstuk van de expositie is de grote
Rodermarkt-optocht. Jaarlijks vindt in september de Rodermarkt Feestweek plaats
met op de zaterdag een grote optocht met veel versierde wagens. In het museum
kun je de parade bewonderen in miniatuur. Het is een vrolijke optocht van antiek
speelgoed op wielen met feestelijk uitgedoste oude poppen en beren.
Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, heeft de tentoonstelling op
7 september 2019 geopend. Met aanstekelijk enthousiasme benadrukte zij het
belang en de maatschappelijke functie van Speelgoedmuseum Kinderwereld.
Burgemeester Klaas Smid reikte de Zilveren Legpenning van verdienste van de
gemeente Noordenveld uit aan directeur Daniëlle Lokin. Een prachtige ereprijs voor
alle medewerkers. Het geschonken geldbedrag is goed besteed bij ons dagje uit
met de vrijwilligers.
Notenkrakers
Een week na de opening vierden we onze verjaardag opnieuw tijdens de Open
Monumentendagen met een optreden van muziekgroep De Notenkrakers.
Het museumgebouw, bij velen ook wel bekend als het Pietershuis, is vanaf de jaren
veertig in de vorige eeuw tientallen jaren bewoond geweest door de bekendste
huisarts in Roden en omstreken, namelijk dokter Pieters en zijn gezin.
Het pand ademt de sfeer van het verleden waarin de unieke speelgoedcollectie van
Kinderwereld volledig tot haar recht komt.
In het kader van de Open Monumentendagen was het museum op zaterdag
14 september gratis toegankelijk. ’s Middags traden in het museumcafé
De Notenkrakers uit Assen op. Het gezelschap bestaat uit een twintigtal
enthousiaste muzikanten met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Met hun instrumenten, zoals keyboard, fluit, mondorgel en groot en klein slagwerk,
speelden ze de sterren van de hemel.
Verjaardagscadeau
Op 12 juni werd de jaarlijkse haringparty gehouden in Roden. De opbrengst van de
veiling ging naar Kinderwereld. Een welkom verjaardagscadeau.
Na vijftig jaar is het museum toe aan een flinke opknapbeurt. Op ons verlanglijstje
staan nieuwe vitrines, strak vormgegeven teksten, spannende verlichting en
middelen om de presentatie meer interactief te maken.
Met de opbrengst van de veiling kunnen we de permanente presentatie van
Speelgoedmuseum Kinderwereld in het voorhuis aan de Brink 31 transformeren tot
een eigentijds, goed toegerust museum; een cultureel en maatschappelijk
ondernemende organisatie.
Theetijd op 2e Paasdag
Maandagmiddag 22 april was er een high tea voor kinderen. De paastafel was
gedekt met oude kinderserviesjes en bestekjes uit het depot. De serveerschaaltjes
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waren gevuld met koekjes en eitjes. Op bordjes werden door de kinderen
minicakejes versierd. Na alle snoeperij kon je uitbuiken op de speelzolder,
in de knutselkamer of op de buitenspeelplaats.
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 verjaardag van
Kinderwereld.
Museum Kidsweek
Herfstvakantie is traditioneel Museumkidsweek. In alle geregistreerde musea zijn er
volop activiteiten voor iedereen van 0 t/m 12 jaar oud. Het thema in 2019 was reizen.
Ook in Kinderwereld was er van alles te beleven. Op woensdagmiddag 23 oktober
werden voertuigen in het museumcafé de Kaleidoscoop gebouwd. Museumkids
konden inspiratie opdoen in Het Achterhoes, waar de jubileumtentoonstelling
Kinderwereld 50 jaar jong is ingericht. Ook beren en poppen gaan op reis. De
feestelijke optocht met allerlei speelgoed op wielen, zoals karren, koetsen, auto’s,
fietsen, sleeën en nog veel meer, zal zeker tot de verbeelding hebben gesproken.
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 zijn verorberd.
‘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 gaan op excursie bij
de vier instellingen en leren op een leuke manier over de historie en de cultuur van
Roden. In 2019 namen in totaal 397 kinderen deel aan het gezamenlijke programma.
In Kinderwereld kregen ze een rondleiding en natuurlijk alle gelegenheid om te
spelen. Vooral de draaimolen was in trek.
Naturalisatiedag.
Op maandag 16 december (Nationale Naturalisatiedag) hebben in Museum
Kinderwereld 34 mensen de Nederlandse nationaliteit gekregen, onder wie 14
kinderen. Daarnaast ontvingen nog vier personen een cadeautje uit handen van
burgemeester Klaas Smid omdat ze via een verkorte optieprocedure Nederlanders
zijn geworden. Zoals altijd was het een feestelijke ceremonie.
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Overig
Speelgoedmuseum Kinderwereld had in april een feestelijke rondleiding voor
ouderen in het kader van Gekleurd Grijs van K&C Drenthe. En organiseerde onder
meer in het verslagjaar een Ot & Sien Bridgedrive, draaimolendag en buitenspeeldag. In februari kon je op de postzegelmanifestatie Noord 2019 in Sportcentrum
De Hullen een beursstempel van Museum Kinderwereld krijgen.
Publieksbereik
‘Hoe warm het was …’ Voor het tweede jaar op rij was het in de zomermaanden heel
erg warm. In juli en augustus was er zelfs sprake van een hittegolf met tropische
temperaturen. Een eerste analyse van de cijfers wijst er opnieuw op dat wij vooral
een weers-afhankelijke attractie zijn. De 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, verkoop in de winkel en Kaleidoscoop
(koffie, thee en limonade etc.).
In totaal hebben 18.238 mensen het museum bezocht; 341 minder dan in 2018.
Kinderwereld is een geregistreerd museum en mag daarom de Museumkaart voeren.
Het museum heeft meegedaan aan de vijfde Nationale Museumweek in april. Meer
dan 400 bezoekers kwamen het laatste weekeinde van de Museumweek een kijkje
nemen.
PR
Media
Speelgoedmuseum Kinderwereld kon in 2019 rekenen op veel publiciteit rondom de
thematentoonstelling Kinderwereld 50 jaar jong, in weekbladen, tentoonstellingsagenda’s en items bij RTV Drenthe. Er was met het oog op het jubileum een speciale
poster gemaakt en de boog met kroon bij de entree was een ware blikvanger.
De persberichten van het museum over 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.
Social media/website
De website van het museum is in 2019 bezocht door 103.002 bezoeken. De
gemiddelde verblijfsduur op de website was ook hoog. Ook publiceerden we
regelmatig nieuwtjes en activiteiten op de eigen Facebookpagina.

Collectiebeheer
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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 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 2019 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 retourneren. De online collectieregistratie is gecontroleerd en bijgewerkt. Een
voortdurend proces om de informatievoorziening ook digitaal te verbeteren.
Informatie-vragen over de collectie en speelgoed in het algemeen zijn beantwoord.
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 meer: 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 55 vrijwilligers. Hun inzet in tijd
was omgerekend 7,2 fte waard. In het verslagjaar is de inzet van de vele vrijwilligers
beloond 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.
Samenwerking
Speelgoedmuseum Kinderwereld participeert 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.
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Bestuur
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2019 gewijzigd.
Voorzitter Tanja Haseloop-Amsing is in oktober benoemd tot burgemeester van
Oldenbroek. Zij trad daarom terug uit de raad van toezicht.
Haar opvolger is Gerrit Alssema. Hij woont in Roden en is na een carrière in het
onderwijs, wethouder in de gemeente Noordenveld geweest en directeur van
landgoed Verhildersum in Leens. Ook heeft hij meerdere functies in het
maatschappelijke leven vervuld.

Raad van toezicht en bestuurder Speelgoedmuseum Kinderwereld
Roden, 21 april 2020

