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Kernboodschap Op 21 december 2001 werd de Stichting Ruyssenaers-Schenk opgericht. Deze 

stichting heeft tot doel het completeren, bijeenhouden, conserveren, beheren en 

voor het publiek toegankelijk maken van antiek speelgoed in het 

algemeen1. Statutair hebben naast de erven Ruyssenaers en het Sint Jacobs 

Godshuis de burgemeester en de wethouder Cultuur zitting in het bestuur. 

 

Al in 2016 is door het voltallige bestuur over de onhaalbaarheid van de 

doelstellingen (m.n. het  tentoonstellen van de collectie) van de stichting  

gesproken. Eind november 2019 is uiteindelijk besloten om de stichting te 

vereffenen en te ontbinden. Dit zal medio 2022 worden afgerond. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de Commissie 

Ontwikkeling. 

Het college informeert de Raad i.v.m. zijn bestuurslidmaatschap van de stichting. 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 14 december 2021 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

                                                           
1 Bijlage 1: statuten Stichting Ruyssenaers-Schenk 



 Kenmerk: 2021/626834 2/2 

 

1. Inleiding 

Op 21 december 2001 werd de Stichting Ruyssenaers-Schenk opgericht. Deze stichting heeft 

tot doel het completeren, bijeenhouden, conserveren, beheren en voor het publiek 

toegankelijk maken van antiek speelgoed in het algemeen en de collectie Ruyssenaers-

Schenk in het bijzonder. Statutair hebben naast de erven Ruyssenaers en het Sint Jacobs 

Godshuis de burgemeester en de wethouder Cultuur zitting in het bestuur. NB Sinds eind 

2019 is het college ambtelijk in het bestuur vertegenwoordigd. 

2. Kernboodschap 

De stichting heeft sinds de oprichting een min of meer slapend bestaan geleid. In die periode 

lag de collectie opgeslagen (ca 250 m3) op de zolder van Cultureel Centrum De Egelantier, en 

waar deze voor ca 75% werd geïnventariseerd door studenten van de Reinwardt Academie. 

Na de sluiting van De Egelantier in 2016 is de collectie uiteindelijk opgeslagen op de zolder 

van het Stadhuis. 

Al in 2016 is door het voltallige bestuur over de onhaalbaarheid van de doelstellingen (m.n. 

het  tentoonstellen van de collectie) van de stichting  gesproken. Eind november 2019 is door 

het voltallige stichtingsbestuur uiteindelijk besloten om de stichting te ontbinden. 

3. Consequenties 

Het bestuur heeft besloten de collectie af te stoten. In de geest van de Leidraad Afstoting 

Museale Objecten (LAMO, opgesteld door de Museumvereniging) is de collectie aangeboden 

aan het Speelgoedmuseum in Deventer. Het museum heeft daaruit een keuze van ca 240 

objecten gemaakt die in april 2021 zijn overgedragen. 

In september 2021 is het resterende deel overgebracht naar De Oprechte Veiling Haarlem, 

waar het momenteel wordt geïnventariseerd en gedocumenteerd. M.b.t. het door schenking 

verkregen deel van de collectie is waar mogelijk contact gezocht met (de erven van) de 

schenkers. 

4. Vervolg 

De collectie wordt naar verwachting begin 2022 geveild. De opbrengst komt na vereffening 

overeenkomstig de statuten van de stichting ten goede aan een museale stichting of andere 

organisatie met een overeenkomstige doelstelling zonder winstoogmerk, die binnen 

Nederland gevestigd is. De stichting wordt vervolgens ontbonden. 

5. Bijlage 

- Statuten Stichting Ruyssenaers-Schenk 


