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MANAGEMENTTOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2020 
	
Woord vooraf 
Opeens was het stil in Speelgoedmuseum Kinderwereld. Vanwege het coronavirus ging 
Nederland in maart op slot. In Roden moesten van de een op de andere dag de deuren 
gesloten blijven.  
Een zware slag want onze raison d’être is immers gelegen in het gastvrij ontvangen van jong 
en oud en het bieden van een inspirerend uitje. In het delen van schoonheid en betekenis. In 
het maken van herinneringen. Juist het wegvallen van die mogelijkheid was een ongekende 
ervaring; nog los van de financiële en organisatorische uitdagingen die hieruit voortvloeiden. 
Al snel maakte ongeloof echter plaats voor veerkracht en relativeringsvermogen; hoe kan 
het ook anders bij het zien van de vreselijke gevolgen van corona. Op dat punt vormden wij 
even niet een vitaal deel van Nederland. Maar misschien toch ook weer wel.  
 
We zaten niet bij de pakken neer. Vanuit onze passie pakten we de draad weer op.  
De onvrijwillige museumstop benutten we om ander werk te doen. Er werd gepoetst, 
geverfd, geveegd, getimmerd. Het museum, het speelplein en de draaimolen kregen een 
grote beurt. 
Toen we op 6 juni open mochten wisten onze bezoekers ons direct te vinden ondanks de 
beperkingen van online ticketverkoop en tijdslots.  
 
Publieksbereik 
Het waren best zware, vervreemdende tijden. In 2020 waren wij ruim zestien weken 
verplicht gesloten. Het museumcafé moest nog een maand langer dicht blijven. Bovendien 
mochten er vanwege de anderhalve meter-maatregel sinds 1 juni veel minder mensen naar 
binnen. Daardoor was het onvermijdelijk dat het aantal museumbezoeken daalde. In totaal 
hebben 10.074 mensen1 het museum bezocht; 7999 minder dan in 2019. 
 
En wat staat ons te wachten als in 2021 de regels worden versoepeld? Zullen onze bezoekers 
weer de weg vinden naar Museum Kinderwereld?  
 
Bedrijfsvoering 
Ook in het laatste kwartaal van 2020 moest het museum twee keer dicht; in totaal vier 
weken. Opgeteld bij de 12 weken vanaf 13 maart zijn wij 16 weken volledig dicht geweest. In 
juni waren we drie weken slechts drie dagen per week open.  
Omdat vrijwilligers ouder dan 70 jaar niet mochten werken konden we het rooster niet rond 
krijgen. 
 
Met het aanscherpen van de maatregelen mochten onze bezoekers per 15 oktober geen 
gebruik meer maken van het museumcafé. Bovendien vielen er opnieuw vier weken 
inkomsten uit entree weg.  
De omzet uit entreegelden, het museumcafé en de museumwinkel bedroeg € 40.074,--. Dat 
is precies € 20.000 minder dan de inkomsten van 2019 uit entreegelden, het museumcafé en 
de museumwinkel. Naar omstandigheden een goed resultaat, gelet op de 8.000 bezoekers 

                                                
1	Waarvan	7626	betalende	bezoekers. 
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minder. Bovendien moesten wij gaan betalen voor de verplichte online reserveringen vanaf 
juni 2020 ad € 0,50 per bezoek. 
 
Gemeente Noordenveld, extra bijdrage fondsenwerving en innovatie  € 25.000 
Deze subsidie is deels € 11.000 aangewend voor de Erfgoedkoepel Roden ten behoeve van 
een fondsenwerving en onderzoek naar een Brink app (werktitel) Roden en nieuwe 
publieksbegeleiding door samenwerking van de erfgoedinstellingen op de Brink 
(Scheepstrakabinet, Catharinakerk, Museum Havezate Mensinge, Historische vereniging 
Roôn en Speelgoedmuseum Kinderwereld). Kinderwereld is penvoerder en projectleider van 
het project, heeft de fondsenwerving gedaan voor de Brink app en de ondersteuning aan de 
vrijwilligers van de partners. 
Voor Fondsenwerving algemeen is een bedrag van € 5.000 besteed daarmee kon een 
aanvraag worden gedaan bij de Rabobank ter ondersteuning van de innovatie van 
Kinderwereld. Met een bijdrage van de Rabobank (€ 9.000) is Perspekt Studios aangezocht 
om een masterplan te ontwikkelen voor de nieuwe in richting van museum Kinderwereld. Bij 
de subsidieaanvragen die wij willen gaan doen hiervoor is altijd een matching grant nodig 
van de instelling zelf voor hetzelfde bedrag. 
 
Vooruit-ontvangen subsidies 2020 
Subsidie voor de Rube Goldbergmachine en Expositie   € 8.500 
De expositie is als gevolg van Covid-19 al tweemaal uitgesteld. Partners als het Willem 
Lodewijk Gymnasium en de Noorderpoort konden daarom hun aanvankelijke bereidheid tot 
samenwerking geen gestalte doen. Wij hebben maatregelen moeten treffen voor de 
begeleiding voor een cultuurcoach, de juniorcoaches, de lespakketten en de inrichting van 
de expositie zodat die Coronaproef is. De verwachting is dat de tentoonstelling pas eind mei, 
begin juni 2021 geopend kan worden als ook het museum weer geopend mag worden. 
 
Mondriaanfonds compensatieregeling Covid    € 15.000 
De compensatieregeling is toegekend voor tekorten als gevolg van Covid-19. De definitieve 
besteding en afrekening kan pas als de bedragen van de NOW regeling en de TVL bijdragen 
definitief zijn afgerekend. Als gevolg daarvan zal eventueel terugbetaling nodig zijn. De 
verrekening vindt pas plaats in 2021 daarom is de compensatieregeling geboekt als vooruit-
ontvangen subsidie. 
 
KickstartCultuurFonds/ VSB fonds                 € 18.210 
Een deel van de bijdrage zal in 2021 aangewend worden voor het project Brinkapp van de 
Erfgoedkoepel. Verder wordt het bedrag aangewend voor de vernieuwing van de website, 
de huisstijl en de update van de digitalisering van de collectie ten behoeve van de 
verbetering van de ontsluiting via internet.   
 
Fonds Cultuurpacticipatie, 2 subsidies                € 30.000 
De Erfgoedkoepel ontwikkelt een dag vullend erfgoedprogramma dat meer is dan de som 
der delen. We realiseren een digitale app voor gezinnen (eigen bevolking, toeristen of 
dagjesmensen), dat gebruikt kan worden als een dag(deel)vullend programma in Roden. Het 
verhaal rondom ‘pedagogiek en spelen, toen en nu, hier en daar’ wordt op een 
aantrekkelijke manier gepresenteerd.  
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Voor de erfgoedkoepel is dit het eerste gezamenlijk ondernomen project. Ons doel is ook 
om de die samenwerking te onderzoeken hoe dat gaat en loopt en nader tot elkaar te 
komen. Met de vrijwilligers de deskundigheidsbevordering gezamenlijk inzetten. Het 
projectplan voor de Brinkapp (werktitel) uitgewerkt en afgestemd met de 
erfgoedinstellingen is gehonoreerd met bijdrage van € 25.000 en 5.000 door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie uit twee verschillende regelingen. De uitgaven voor de 
subsidieverplichtingen zullen in 2021 worden gedaan. 
 
Covid-19 steun 
Gedurende het verslagjaar heeft het museum gebruik gemaakt van verschillende regelingen 
om de inkomstenderving te compenseren. De rijksoverheid verstrekte steun door een 
bijdrage in de personeelslasten NOW. Ook kwam er een ondersteuning voor de vaste lasten 
via een eenmalige uitkering TOGS en de opvolger TVL (tegemoetkoming vaste lasten). De 
provincie droeg bij en vooral de gemeente Noordenveld.  
Daarnaast kon het museum een beroep doen op het Mondriaanfonds.  
 
52 Zonnepanelen cadeau 
Elton B.V. en Speelgoedmuseum Kinderwereld zijn in 2019 jarig geweest. Elton B.V. bestond 
70 jaar en Kinderwereld vierde haar 50e verjaardag. Voor Elsun, dochteronderneming van 
Elton B.V., was dit een mooie aanleiding om ons te trakteren op 52 zonnepanelen! Dit 
geweldige verjaardagscadeau levert het museum op jaarbasis een besparing op tot wel 30% 
op de elektriciteitskosten. 
In opdracht van Gemeente Noordenveld, die de installatiekosten voor haar rekening heeft 
genomen, zijn de panelen vakkundig geplaatst door installatiebedrijf Mebatherm. 
 
Organisatie  
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. De drie lockdowns 
hadden een grote invloed op de cliënten. Zeker toen het niet meer mogelijk was 
werkzaamheden op locatie te doen als gevolg van de 1.5 meter maatregel. 
 
Het museum mocht rekenen op de betrokkenheid van 53 vrijwilligers. Hun inzet in tijd was 
omgerekend 7,2 fte waard. Maar in het verslagjaar was een aantal vrijwilligers slechts 
beperkt inzetbaar omdat zij ouder waren dan 70. Gelukkig werd deze maatregel begin juli 
teruggedraaid en konden de vrijwilligers de balie en winkel weer bemannen. Zij verstrekken 
bovendien waardevolle informatie aan de bezoekers van het Toeristisch Informatie Punt dat 
in Speelgoedmuseum Kinderwereld is gevestigd.  
 
Jaarlijks bedankt de directie alle vrijwilligers met een dagje uit. Helaas zette corona ook daar 
een streep door. Nu werd hun inzet gewaardeerd met een doos vol verwennerij.  
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Helaas moesten wij afscheid nemen van Annemarie Klevering. Zij overleed 19 augustus na 
een kort ziekbed. Annemarie heeft zich vele jaren belangeloos ingezet voor Museum 
Kinderwereld. 
 
Thema-tentoonstelling 
Wij waren druk bezig met de voorbereidingen van de expositie Rube Goldberg, Met 
speelgoed op de loop toen de Covid-19 crisis uitbrak. We maken deze expositie samen met 
leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Ook de school moest de 
deuren sluiten en was tijdenlang aangewezen op digitaal onderwijs. Als gevolg hiervan 
hebben wij besloten de jubileumtentoonstelling van 2019 voor onbepaalde tijd te verlengen. 
 
Social media/website 
Ondertussen deden we onze uiterste best om ons publiek zo goed mogelijk te bedienen. We 
vergrootten de zichtbaarheid online, door binnen de beperkte mogelijkheden toch ‘nieuwe’ 
inhoud te produceren en we gebruikten reeds bestaand foto en/of videomateriaal om 
degene die op zoek is naar verpozing van dienst te zijn. De digitale speurtocht naar beren en 
de plaatsing op onze website van verhaaltjes uit onze succesvolle expositie Herinner-d-ingen 
om mee te spelen waren daarvan een uiting. De media pakten onze acties enthousiast op.  
Speelgoedmuseum Kinderwereld kon rekenen op veel publiciteit in weekbladen, en items bij 
RTV Drenthe.  
 
Collectiebeheer 
In het verslagjaar is de verzameling van het museum gegroeid met een klein aantal 
schenkingen. De objecten zijn toegevoegd aan de collectie van de stichting tot behoud van 
de collectie Speelgoedmuseum Kinderwereld en voorzien van een standplaats. Door de 
Corona-maatregelen kon er maar beperkt gewerkt worden aan het collectiebeheer. Alleen 
de registratie online had voortgang.  
 
Erfgoedkoepel 
De erfgoedinstellingen2 aan de Brink in Roden hebben in het verlengde van het rapport van 
Buro Edzes besloten om als eerste actie een gezamenlijke Brink- app te realiseren. 
Kinderwereld treedt op als projectleider, fondsenwerver en penvoerder. 
De Erfgoedkoepel ontwikkelt een dag-vullend erfgoedprogramma dat meer is dan de som 
der delen. Een digitale app voor inwoners van de gemeente Noordenveld, gezinnen, 
toeristen of dagjesmensen, die kan worden gebruikt als een programma in Roden. Het 
verhaal rondom ‘pedagogiek en spelen, toen en nu, hier en daar’ wordt op een 
aantrekkelijke manier gepresenteerd.  
Voor de erfgoedkoepel is dit het eerste gezamenlijk ondernomen project. Ons doel is om die 
samenwerking te onderzoeken -  hoe dat gaat en loopt  - en nader tot elkaar te komen. Met 
de vrijwilligers willen we de deskundigheidsbevordering gezamenlijk inzetten. 
Het uitgewerkte gezamenlijke projectplan voor de Brinkapp (werktitel) is gehonoreerd met 
een bijdrage van € 30.000 door het Fonds voor Cultuurparticipatie uit twee verschillende 
regelingen en met een bijdrage uit de aanvraag die wij hebben gedaan bij het 
Kickstartcultuurfonds. De erfgoedmeester is geselecteerd en aan de slag. 

                                                
2 Het Scheepstrakabinet, de Catharina kerk, museum Havesate Mensinge, de Historische vereniging Roon en 
Speelgoedmuseum Kinderwereld. 
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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. 
 
Bestuur 
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2020 niet gewijzigd. 
De raad vergaderde in het verslagjaar vier keer waarvan drie digitaal. 
 
 
Raad van Toezicht en bestuurder Speelgoedmuseum Kinderwereld 


