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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 2014uit 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
 De heer Mr. R. Lagerwaard 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
 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 resultatenrekening 2014 sluit met een negatief saldo van € 782. Daardoor neemt het
kapitaal af naar € 12.485 negatief.
Rekeninghoudend met ruim € 11.000 aan voorzieningen komt het eigen vermogen per
31-12-2014 uit op € 1.169 (negatief).

Lasten
Ten opzicht van 2013 zijn de totale lasten afgenomen met € 18.000 en blijven we bijna
€ 3.000 onder het budget.
Door het vertrek van Theo Havinga zijn de salarislasten € 3.000 lager. Hetzelfde zien wij ook
bij de kosten van vrijwilligers. Ook hier heeft vertrek gezorgd voor € 3.600 lagere kosten.
Door lagere energielasten (€ 5.000) maar hogere onderhoudskosten (€ 3.000) hebben we de
huisvestingskosten zien dalen met € 2.000.

De verkoopkosten worden gedomineerd door drukwerk en advertentiekosten. Maar op
representatie en de exposities zijn flinke besparingen gerealiseerd. Wel is de bijdrage aan de
ontwikkeling van het Collectie Beheer Systeem toenomen. Opgemerkt wordt nog dat de
kosten van het ontwikkelen van het Masterplan Kinderwereld (nagenoeg € 3.000) niet ten
laste van zijn resultaat zijn gebracht maar zijn geactiveerd op de balans.

De algemene kosten zijn goed in de hand gehouden. Maar onder invloed van het gehacked
zijn van onze computers hebben wij flink moeten investeren in vervanging van computers en
servers. Opgeteld zijn deze éénmalige kosten bijna € 4.000. Waren deze er niet en konden
wij op een normale wijze afgeschreven apparatuur vervangen dan was het resultaat positief.

Baten
Werd 2013 getroffen door tegenvallende bezoekcijfers, nu is er sprake van een stijging in
aantallen. Omdat meer bezoekers zich bedienen van een museumkaart en het aantal gratis
bezoekers flink is toegenomen zien we dat niet terug in de omzet entreegelden. Opgemerkt
is dat wij in het afgelopen jaar na een personeelswisseling de rapportage aan de
Museumkaartvereniging niet goed hebben opgepakt. Dat heeft gevolgen voor de
naverrekening van de vergoedingen van de Museumkaarten.

Dat wij meer bezoekers weten binnen te halen vertaalt zich wel in hogere omzetten in de
Horeca en de TIP. Het tekort van de entree en de museumkaarten wordt hier nagenoeg
geheel gecompenseerd.

Door onvoldoende aandacht aan onze vrienden (donateurs) is de opbrengst fors lager dan in
voorgaande jaren. Een inhaalactie in dit jaar heeft gelukkig geleid tot een flink herstel. Dit zal
nu verder worden voortgezet.
Het met het gemeentebestuur van de gemeente Noordenveld gevoerde overleg inzake de
exploitatie van het museum heeft ertoe geleid dat zij wederom een subsidie van € 58.480
beschikbaar hebben gesteld.

Algemeen.
De uitgaven blijven 2% onder budget; de baten 3%.
Incidentele kosten zoals Collectie Beheer Systeem (€ 2.572) en investeringen in de ICT-
infrastructuur (€ 3.830) hebben mede bijgedragen aan een verlies van € 782. Dat zal in het
nieuwe jaar niet meer aan de orde zijn.



MANAGEMENTTOELICHTING JAARREKENING 2014
==========================================

Algemeen
Speelgoedmuseum Kinderwereld heeft in 2014 op verzoek van de toenmalige gemeenteraad
Noordenveld heel veel energie gestoken in het Masterplan Kinderwereld 3.0. Een belangrijke
reden om te komen tot een nieuwe strategische koers zijn de bezuinigingen, die in de gehele
cultuursector sterk voelbaar zijn.
Helaas heeft de presentatie van het Masterplan Kinderwereld 3.0 niet geleid tot een
toezegging van de gemeente om het plan te kunnen uitwerken tot een businessplan. Eerst
moet er een visiedocument ontwikkeld gaan worden voor de Brink in Roden.

Thematentoonstelling
Speelgoedmuseum Kinderwereld toonde in 2014 de tentoonstelling Passie van de
Verzamelaar.
De expositie is ontstaan uit de collectie van de gepassioneerde verzamelaarster Elsebé van
Hall-Sluyter (1923-1995). Na het overlijden van haar man in 2013, een verwoed verzamelaar
van o.a. pianola’s, heeft Speelgoedmuseum Kinderwereld de speelgoed- en poppencollectie
verworven uit het legaat. Uit de inventaris bleek dat het echtpaar een regelmatig bezoeker
was van ons museum in Roden. Het heeft hen ertoe doen besluiten de gehele speelgoed- en
poppencollectie na te laten aan hun favoriete speelgoedmuseum, nl. Kinderwereld.
Het levenswerk van mevrouw Van Hall-Sluyter omvat met name een indrukwekkende
collectie antieke poppen en poppenattributen die zijn weerga  niet kent; een echte
schatkamer. Een deel van het omvangrijke legaat is vanaf april 2014 gepresenteerd.

In de kerstvakantie waren er twee kleine exposities te zien:
- Kinderwereld op Stoom, demonstratie en expositie oude stoommachientjes
- Heel Kinderwereld bakt, pannenkoekjes bakken op oude speelgoedfornuisjes

Publieksbereik
Museum Kinderwereld heeft in 2013 voor het eerst in het bestaan de openingstijden
aangepast. Vanaf 1 januari 2014 is het museum 6 dagen in de week open van 11.00 uur tot
17.00 uur, dinsdag tot en met zondag, in plaats van 10.00 uur tot 17.00 uur. Dit levert een
voordeel van 4 uur op in de weekenden. De openingstijden waren immers van 13.00 tot
17.00 uur. Door de week hebben we geen noemenswaardige terugloop omdat de
ochtenduren heel slecht bezocht werden en omdat het museum voor groepen wel geopend
is vanaf 9.00 uur. Het besluit om op zaterdag en zondag eerder open te gaan had wel direct
een positief effect. Een flink deel van de bezoekersaanwas kan hierdoor worden verklaard.

In het totaal hebben 18.972 mensen het museum bezocht. Dat is een aanmerkelijke groei
ten opzichte van 2013 met 1.037 bezoekers.

Kinderwereld is een geregistreerd museum en mag daarom de Museumkaart voeren. Het
museum heeft 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 en in de meivakantie . 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.



In het kader van Oktobermaand-Kindermaand mochten kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis het museum bezoeken.
Een terugkerende traditie is ook de Rabo Museumdag, de 3e zaterdag van oktober. Leden
van de Rabobanken in de noordelijke provincies kunnen dan gratis een of twee musea
bezoeken. Alle leden van de aangesloten Rabobanken ontvangen daartoe twee coupons.
In het verslagjaar is Kinderwereld gestart met een project in het kader van Gekleurd Grijs.
Aan de hand van speelgoed deelden 10 ouderen uit Zorgcentrum de Hullen hun
herinneringen met ons publiek tijdens 2 druk bezochte ‘Bonte dinsdagmiddagen’.

Social media/website
De nieuwe website van museum is in 2014 bezocht door 36.455 unieke bezoekers, die ieder
gemiddeld 7 verschillende pagina’s hebben bezocht. De gemiddelde verblijfsduur op de
website was ook hoog.

Collectiebeheer
In het verslagjaar is de verzameling van het museum wederom gegroeid met een groot
aantal schenkingen. Veelal van de periode 1960-1990, een tijdperk waar nog nauwelijks
actief op verzameld was. Bovendien is de verzameling volledig gedigitaliseerd en online
toegankelijk gemaakt. Dit kon worden gerealiseerd met een genereuze bijdrage van een
schenker die anoniem wenst te blijven.

Organisatie en bedrijfsvoering
In het verslagjaar heeft een aantal personele wisselingen plaats gevonden. Na vele jaren
toewijding besloten Eugene en Anja Pieterse dat het na 12 jaar goed was een andere
invulling aan hun tijd te geven. Het museum is hen veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Kinderwereld was ook dit jaar weer een belangrijke plaats voor reintegratie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

De bedrijfsvoering werd in de zomer fors op de proef gesteld toen het netwerk plat ging als
gevolg van ‘hacken’.  De server en computers moesten worden vervangen.

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 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
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.

Raad van Toezicht Speelgoedmuseum Kinderwereld



OMSCHRIJVING 31-12-2014 31-12-2013

VASTE ACTIVA 13.784 10.833

a Inventaris 9.503 9.503
b Buitenspeelgoed 721 721
c Expositiematerialen 609 609
d Masterplan 2.0 2.951

VLOTTENDE ACTIVA 21.021 40.228

I Voorraden 6.740 6.700

II Vorderingen: 9.173 14.624

a Debiteuren 1.031 41
b Overige debiteuren 8.143 13.771
c Vooruitbetaalde kosten - 812

III Liquide middelen: 5.108 18.904

a Kas 2.858 347
b RABO-bank 2.075 15.918
c Overige banken 174 209

Kruisposten - 2.430

34.806 51.061



OMSCHRIJVING 31-12-2014 31-12-2013

EIGEN VERMOGEN 12.331 16.388

I Kapitaal -12.485 -11.428

II Voorzieningen 24.816 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 13.500 16.500

SCHULDEN 22.475 34.673

a Crediteuren 21.331 24.981
b Loonheffing -
c Overige schulden 1.144 9.693

34.806 51.061



8.0 Museumactiviteiten 41.491 56.920 44.702

-

8.1 Automaten / verhuur 739 1.050 1.392

8.2 Verkopen 9.946 11.750 9.494

8.3 Horeca 10.184 11.850 7.810

8.4 Subsidies & Donaties 75.025 51.830 81.250

8.5 Overige baten 841 8.505 929

781 11.504

139.007 141.905 157.081Totale BATEN

Resultaat / verlies

OMSCHRIJVING 20132014 Begroting



4.0 Personeelskosten 76.544 88.500 85.214

4.1 Huisvestingskosten 28.202 16.670 30.316

4.2 Inventariskosten 3.431 1.500 3.938

4.3 Algemene kosten 11.666 7.500 10.209

4.4 Verkoopkosten 6.504 14.235 15.843

4.5 Rentelasten 52 - 822

4.6 Overige lasten

4.7 Inkopen 12.608 13.500 10.739

139.007 141.905 157.081

2013

Totale LASTEN

Resultaat / winst

OMSCHRIJVING 2014 Begroting

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



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 -

d Masterplan 2.0 2.951
              2.951

Vlottende activa

I Voorraden 6.740

Telling 6.740

II Vorderingen

a Debiteuren 1.031
volgens verkoopboek 1.031
nog te ontvangen posten -

b Overige debiteuren 8.143
Te ontvangen BTW 6.340
Betaalde voorbelasting BTW hoog 1.850
Betaalde voorbelasting BTW laag -47

III Liquide middelen

Kas 2.858
Rabo-bank 1.284

782

Rabo - spaarrekening 9
ING/Postbank 174 174

De in 2014 gemaakt kosten voor
het Masterplan Kinderwereld 2.0

correctie RC bank
(fout in Boekhoudprogramma)

Activa

2.075



Eigen Vermogen

Beginbalans 2013 -296
-11.407

Eigen vermogen 1-1-2014 -11.703
-782

Eigen vermogen per 31-12-2014 -12.485
Toelichting:

VOORZIENINGEN

a preventief onderhoud 1.815
Saldo per 31-12-2014 (ongewijzigd)

b onderhoudsfonds speelzolder 7.501
Saldo per 31-12-2014 (ongewijzigd)

c onderhoud buitenspeelgoed 2.000
Saldo per 31-12-2014 (ongewijzigd)

d lening vrienden van het museum 13.500

SCHULDEN

a Crediteuren 21.331
volgens inkoopboek 20.549

782

b Overige schulden 1.144
af te dragen BTW hoog 1.202
af te dragen BTW laag -57

correctie RC bank
(fout in Boekhoudprogramma)

Passiva

Het Eigen Vermogen per 31-12-2013 werd gerapporteerd op
€ 11.428 (neg). Echter het saldo van de bank was onjuist. Ook
werd de opgegeven voorraadcorrectie niet doorgevoerd.

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. In 2013 is een kruispost abusievelijk niet verwerkt
als aflossing op deze lening. Dat is nu alsnog hersteld.

Resultaat 2013

Resultaat 2014



OPBRENGSTEN 2014 Begroot 2013

8.0 Museumactiviteiten
Entreegelden 31.438 48.285 32.541
Museumjaarkaarten 5.749 6.385 7.510
Kinderfeestjes 80
Verjaardagpartijen 67 34
Schoolreizen 1.032 1.352
Arrangementen 3.206 2.250 3.185

41.491 56.920 44.702

8.1 Automaten / verhuur
Opbrengst automaten 126 500 797
Verhuur materieel 612 550 594

739 1.050 1.392

8.2 Verkopen
Souvenirs 5.705 10.000 6.661
TIP 4.241 1.750 2.834
Verkopen Diversen - - -

9.946 11.750 9.494

8.3 Horeca
Horeca 9.682 10.600 7.546
Verhuur Kaleidoscoop 502 1.250 263

10.184 11.850 7.810

8.4 Subsidies & Donaties
Gemeente Noordenveld 58.480 45.980 58.480
Kop van Drenthe (TIP) 3.600 3.600 3.600
Overige subsidies/giften 12.720 17.078
Donateurs 225 2.250 2.092

75.025 51.830 81.250

8.5 Overige baten
Overige rentebaten 17
Rente Spaarrekening 1 100 8
Incidentele baten 805 1.000 905
Afrondingsverschillen 35

Rodermarkt Festival 5.000
Jubileum Ot en Sien 2014 1.000
verruiming openingstijden 1.405

841 8.505 929



UITGAVEN 2014 Begroot 2013

4.0 PERSONEELSLASTEN
Salarissen 17.790 25.000 20.615
Kosten pensioenvoorziening 1.496 1.402
Reis- en verblijfskosten - 2.000 584
Kantinekosten 67 500 399
Kosten vrijwilligers 6.420 10.000 10.045
Inhuurkrachten/Detacheringen 50.598 51.000 50.598
Overige personeelskosten 173 1.571

76.544 88.500 85.214

4.1 HUISVESTINGSKOSTEN
Gas en Electra 11.328 5.000 16.309
Water 129 200 103
Belastingen huisvesting 1.100 500 710
Verzekering huisvesting 109 501
Onderhoud 4.112 1.000 1.000
Schoonmaakkosten 1.927 1.120 2.045
Huur 9.450 8.050 9.450
Overige kosten 48 800 198

28.202 16.670 30.316

4.2 INVENTARISKOSTEN
Verzekeringen 1.788 1.500 2.250
Onderhoud inventaris 6 2.000 1.052
idem expositiemateriaal 101
idem buitenspeelgoed 807 367
Overige kosten 830 168
-/- Voorziening onderhoud 2.000-

3.431 1.500 3.938
4.3 ALGEMENE KOSTEN

Bestuurskosten - 550 29
Administratiekosten 2.086 500 1.653
Kantoorbehoeften 80 1.500 3.270
Bankkosten 371 200 242
Telefoonkosten 2.443 2.000 2.002
Portikosten 332 750 151
Abonnementen/contributies 2.133 2.000 2.193
Controle / ICT-kosten 3.830
Overige algemene kosten 391 668

11.666 7.500 10.209



UITGAVEN 2014 Begroot 2013

4.4 VERKOOPKOSTEN
Drukwerk / advertenties 2.317 7.500 4.160
Promotiekosten en -materiaal 493 1.235 1.297
Representatie 122 5.136
Onderhoudskosten
Kosten jaarlijkse expositie 415 5.000 2.960
Kosten permanente presentatie 274 575
Kosten knutselkamer 200 500 101
Kosten Collectie Beheer Systeem 2.572 1.587
Overige verkoopkosten 112 26
Masterplan Kinderwereld 2.0

6.504 14.235 15.843

4.6 Rente / Incidentele lasten
Rentelasten - 12
Incidentele lasten 52 - 810

52 - 822

6.0 INKOPEN
Souvenirs 1.850 5.000 3.034
Horeca 6.364 6.500 4.454
Arrangementen 453 1.000 687
TIP 3.850 1.000 2.561
Diversen 91 2

12.608 13.500 10.739


