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Museumbezoek
Ook in dit jaar kwamen veel mensen op de eerste zaterdag van de maand op bezoek. Ze
horen van anderen hoe leuk het is en komen dan een kijkje nemen.
Een oud-vertegenwoordiger van de graanhandel uit het dorp, kwam met een groep mensen
op bezoek. Ze vonden het heel bijzonder en heel veel jeugdherinneringen waarvan ze het
bestaan al lang vergeten waren, kwamen boven. Een van hen was ontroerd bij het zien van
alle wasattributen. Hij zag zijn moeder nog staan, met het vaatje heet water van de
waterstoker, waar in een houten stop met een stukje jute zat om de stop open te maken.
‘Jongens, pas op voor de hete spetters!’, riep zijn moeder als zij de was deed. ‘Ja, er is veel
veranderd op het wasgebied’, zei de bezoeker.
De historische vereniging heeft ook een artikel in hun Periodiek geplaatst, over de bouwstijl
van de boerderij en de oude tegeltableaus boven de schoorsteen in de huiskamer. Daar
komen ook mensen naar kijken, we drinken dan koffie in de huiskamer bij de antieke schouw
in de toch wel museaal ingerichte huiskamer.
Uit Frankrijk kwamen een aantal collectioneurs op bezoek. Een geëmigreerde Nederlander
zorgde voor de vertaling. ‘Très bien rouge!’, was hun steeds terugkerende uitroep.
Uit Duitsland kwam er een groep bezoekers: ‘Es war Super!’, zeiden ze.
Uit Canada kwamen 10 mensen die op familiebezoek waren. Ze waren van de tweede
generatie emigranten en spraken geen Nederlands, maar ze vroegen alles over de techniek
en mevrouw Molenaar vertaalde alles, die heeft al heel wat manuals uit het Engels naar het
Nederlands vertaald, dus kregen zij hun vragen perfect uitgelegd. Ook over het Marshall plan
waren zij geïnteresseerd. ‘Against the Communism!’, was hun reactie.
Bezoekers van het makelaarskantoor, accountantskantoor en de Rabobank kwamen hier als
onderdeel van hun personeelsuitje. Iedereen zegt: ‘We hebben erover gehoord, maar het
overtreft onze verwachtingen’.
In Augustus kregen wij een Amerikaans echtpaar op bezoek, Jerry en Joyce Mez uit Iona,
Iowa in de USA. Zij hebben zelf ook een Mc Cormick museum met meer dan 150 tractoren.
Ze werken ook met vrijwilligers, die hielden de boel draaiend tijdens hun vakantie in Europa.
In de winter zijn ze dicht, vanwege de kou en de sneeuw. Ze waren vroeger ook dealer
geweest, maar ze hadden geen Duitse en Engelse tractoren, want die zijn er in Amerika niet.
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Leerlingen van de ZMLK school uit Zoetermeer kwamen ook langs. Deze kinderen kunnen
moeilijk leren, maar stellen toch heel praktische vragen. Ze zeiden dat ze het leerzaam
vonden en dat vond de juf ook.
Uit Tholen kwam een groep boeren, die hadden ons op internet gevonden. Zij schreven in
het gastenboek dat zij respect hadden voor alles wat wij hadden gerealiseerd. Ook kwam er
een hobbyist die voor ons een onderdeel dat nergens meer te koop was, heeft gemaakt.
‘Geweldig dat er nog zulke mensen zijn’.

Publiciteit
Er is een journalist van de langsgekomen voor een fotoreportage in een blad, dat zowel in
Nederland, Duitsland als in België wordt gelezen. Hij was overdonderd door de prachtige
staat van de tractoren en alle andere voorwerpen. ‘Geloof me’, zei hij. ‘Ik kom vaak bij
verzamelaars, maar hier is alles zo mooi schoon en ordelijk opgesteld. Geen vieze troep en
vette smurrie en alles zo gedocumenteerd.’
Op 23 augustus kregen we bezoek van een reporter van TV West. Zij heeft opnamen
gemaakt van ons museum en die zijn in het hele land via de regionale TV stations
uitgezonden. Dat heeft veel reacties opgeleverd en dat is goed voor onze bekendheid.

Vrijwilligers en sponsoring
Ook dit jaar kwamen er weer een aantal mensen helpen met het NL Doet! Om te poetsen,
dat is altijd weer hartverwarmend. Ook levert dat ons weer extra vrijwilligers op. We hebben
er nu 13 in totaal. Daar zijn wij erg blij mee.
In juni hadden wij onze jaarlijkse barbecue voor al onze vrijwilligers. Dat was heel leuk. Wij
willen hiermee onze waardering uitdrukken voor hun belangeloze inzet.
Op zondag 22 september hadden we weer de jaarlijkse Rabo Sponsorfietstocht. Het was
lekker fietsweer, niet te warm en niet te koud en veel deelnemers, die weer een flink bedrag
voor ons museum bij elkaar hebben gefietst.

Museumregister
In september werden wij door de belastingdienst gebeld i.v.m. A.N.B.I.-status. Wij waren
niet ingeschreven bij het museumregister. Op zijn aanraden hebben wij een infomiddag van
deze organisatie bezocht. Nu zijn wij druk aan de slag gegaan met de inschrijving. Gelukkig
hebben wij hebben wij hulp van onze vrijwilligsters, want alles moet digitaal. Ook hebben wij
het museum opnieuw ingericht en hebben we alles genummerd en geregistreerd. Hiervoor
zijn wij in diverse musea een kijkje gaan nemen om een indruk te krijgen dit zo goed mogelijk
te doen. Zonder de hulp van onze vrijwilligers was dat een onmogelijke opgave geweest.
Maar het resultaat mag er zijn. Dat vinden onze bezoekers ook. Dat is voor ons weer een
goede reden om door te gaan en al met al kunnen we terug zien op een druk maar geslaagd
jaar.
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Door de museumregistratie hebben wij ook veel bestuursvergaderingen belegd voor alle
nodige informatie die verwerkt moet worden in de vragenlijst van het museumregister. Het
bestuur vindt dit zeer zinvol, ondanks het vele werk dat het meebrengt omdat wij zo
handvaten krijgen aangereikt over vragen waar wij in het verleden al tegenaan liepen. Zo
krijgt ook het bestuurlijke aspect van het museum duidelijker vorm.
Al met al gaan wij ons als organisatie steeds professioneler presenteren en dat is ook de
bedoeling van het museumregister, dus zijn wij dankbaar dat de heer Maas van de
Belastingdienst ons op deze organisatie gewezen heeft. Wij gaan de toekomst met
vertrouwen tegemoet.
Het bestuur verwacht de aanmelding bij het museumregister in 2013 af te ronden.

Code cultural governance
Eén van de aspecten die in het kader van de museumregistratie nader zijn uitgewerkt zijn de
bepalingen (best practices) van de code cultural governance, een handleiding voor goed
bestuur bij culturele instellingen.
Het bestuur van de stichting heeft daarbij gekozen voor het bestuur-model welke het meest
geschikt is voor kleine stichtingen. Hierbij is het bestuur direct operationeel actief, zonder
aanstelling van een separate directeur.
De best practices worden in principe toegepast met uitzondering van:
1. de bepaling inzake de benoemingstermijn van bestuursleden. Het bestuur is van
mening dat een langere benoemingsperiode (van 6 jaar) wenselijk is en dat er in principe
geen grens dient te worden gesteld m.b.t. herbenoeming / maximale zittingsperiode. De
reden is gelegen in de beperkte omvang van de stichting en de specifieke kennis (van oude
tracktoren) die sommige bestuursleden dienen te bezitten. Het bestuur heeft wel een
gefaseerd rooster van aftreden opgesteld, met een herkiesbaar stelling.
2. De bepaling inzake de benoeming van een externe accountant. Het bestuur is in de huidige
situatie niet voornemens een externe accountant te benoemen, aangezien zij daar geen
toegevoegde waarde in ziet. De stichting is klein, de uitgaven beperkt en de meeste uitgave
gaan naar het onderhoud van de tracktoren, waarbij de voorzitter (en belangrijkste sponsor
van de stichting) een belangrijke drijvende kracht is.
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