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Organisatie en bestuur
Het bestuur kwam in 2014 acht keer in vergadering bijeen, zowel afzonderlijk als met onze
vrijwilligers. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van alle vrijwilligers gaf de voorzitter uitleg over de
vraag: ‘Ethische Code voor Musea’ aan onze vrijwilligers. Dit is nog een van de opgaven waaraan
onze organisatie moet voldoen voor de inschrijving in het Museumregister.
Onze vrijwilligers stonden toch wat huiverig tegenover dit in nogal ambtelijke taal geschreven stuk;
daarom werd besloten dat voorzitter de vraag eerst zal terugkoppelen naar onze auditor mevrouw
Mulder. Naar aanleiding van deze vraag heeft mevrouw Mulder ons geadviseerd om contact op te
nemen met de Museumconsulent. Deze beloofde ons om in de materie te duiken en nog voor de
voorjaarsvakantie haar advies aan ons mee te delen.
Eind februari stuurde zij ons een zeer duidelijke handleiding met praktische tips voor het doorlopen
van deze procedure. Al onze vrijwilligers kwamen samen met het bestuur bijeen en hebben alle
vragen over de Ethische Code voor vrijwilligers doorlopen. Het resultaat is ingevoerd in de vragenlijst
van het Museumregister.
Op advies van onze contactpersoon bij de afdeling ANBI van de belastingdienst, hebben wij onze
statuten bij de notaris laten controleren of deze volkomen ANBI- proof zijn. De notaris heeft de
statuten op een paar punten aangepast waarna hij de akte op locatie heeft laten passeren. Hiermee
is het dossier compleet en is het naar het Museumregister verzonden.

Activiteiten en evenementen
Op maandag 6 januari was er in het gemeentehuis van Lansingerland een Nieuwjaarsreceptie
gecombineerd met de bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Onze organisatie was in de hal van het
gemeentehuis present met een infostand, waarin 2 mensen van ons museum stonden.
Op 1 februari werd door de Stichting Natuurbehoud Groenzoom een tractorrondrit voor Bikkels
georganiseerd, in samenwerking met de Stads-schaapsherder Martin Oosthoek die zijn jaarlijkse
Lammetjesdag hield. Zowel bij de rondrit als de Lammetjesdag waren wij aanwezig.
Op zaterdag 5 april hadden we onze jaarlijkse barbecue voor al onze vrijwilligers. Dit keer in de
werkplaats tussen de tractoren, vanwege het koude weer.
Op 12 april waren wij gevraagd om met een tractor naar het Park in Schiebroek te komen. Er werd
daar een Natuurtalentmarkt gehouden en de organisatoren vonden het leuk als daar ook een
historische tractor bij was. Het was heel leuk en goed voor onze bekendheid.
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Zaterdag 26 april was het Koningsdag in onze gemeente en ook hier hadden wij een stand met enkele
tractoren. Dat zorgde voor veel bezoekers, waarvan er later ook een aantal bij ons in het museum
kwamen kijken.
Zondag 27 april waren wij gevraagd voor de rondrit in Schipluiden, een klein dorp onder de rook van
Delft. Na de rondrit stonden de tractoren opgesteld langs de singel die achter het oude nostalgische
gemeentehuis ligt. Er waren heel veel bezoekers die ook bij onze tractor kwamen kijken. De
organisatie had ons via de website gevonden en gevraagd deel te nemen.
Op 6 juni organiseerde het Vrijwilligers Informatie Punt van Lansingerland op het Westerplein een
bijeenkomst bij het monument de Vis; om vrijwilligers en organisaties bij elkaar te brengen en zo
klussen van vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Wij waren ook aanwezig en staan in het
bestand, zodat mensen weten dat wij extra hulp kunnen gebruiken. Het is ook goed voor onze
naamsbekendheid.
Op elke eerste zaterdag van de maand zijn wij open en dan komen er altijd bezoekers. Ook op
afspraak komen vaak mensen op andere tijden.
Zondag 8 juni waren we te gast bij ons zuster tractoren museum van Jan Drenth in Valthermond in
Drenthe, daar werden de Open Dagen georganiseerd. Zij hebben ook Mc. Cormick tractoren die met
het Marshall Plan naar Europa zijn gekomen.
Tweede Pinksterdag 9 juni organiseerde de familie Gravenstein een Open Dag op hun boerderij die in
het natuurgebied “De Groenzoom “ ligt. Wij stonden er ook met een stand en er kwamen veel
bezoekers langs voor info. Later kwamen deze mensen ook ons museum bezoeken.
Op 14 juni was het buurtfeest in de Katwijkerbuurt in Pijnacker. Daar werd een
behendigheidswedstrijd voor historische tractoren georganiseerd, waar wij ook bij aanwezig waren.
Het was lekker dichtbij en het is ook goed voor de naamsbekendheid.
Op 6 juli gingen we met een tractor naar het Westlands Tuinbouw Museum. Dit museum heeft een
historische tuin en op het terrein wordt elk jaar een tractoren en motorendag gehouden.
Op 9 en 10 augustus hebben we het tractor treffen in Nordhorn in Duitsland bezocht met enkele van
onze tractoren; het is altijd een zeer goed georganiseerd evenement.
Zaterdag 16 augustus waren we met een tractor op het Oogstfeest in Montfoort, hier kwamen ook
veel mensen bij onze tractor kijken en maakten sommigen een afspraak om met een groep
liefhebbers bij ons op bezoek te komen. Eind augustus werd het lustrum van de OTMV gevierd in
Kraggenburg; ook hier kwamen veel bezoekers bij ons langs.
Zaterdag 20 september gingen we met de bus mee voor het jaarlijkse reisje van de OTMV. Deze keer
bezochten we de provincie Gelderland en werden we door enkele bestuursleden rondgeleid door de
provincie, we bezochten ook enige tractor verzamelaars.
Op 18 oktober hebben we onze eigen Open Dag georganiseerd. Onder het hoofdstuk
Museumregister wordt daar nader op ingegaan.
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Vrijwilligers en Sponsoring
Zaterdag 22 maart was er weer een aantal vrijwilligers, die ons kwam helpen met NL Doet! Het
Vrijwilligers Informatie Punt van de Gemeente Lansingerland, zet zich in om zoveel mogelijk klussen
en klussers te combineren. Zij komen ook de locaties bezoeken om te kijken of alles goed verloopt.
Door onze website kunnen mensen nu ook zien welke klussen wij aanbieden. Daarnaast organiseert
het VIP ook cursussen. In oktober werd er een opfriscursus levensreddend handelen georganiseerd.
In twee avonden gaf een EHBO- er les in mond op mond beademing en levensreddend handelen met
een defibrillator. Het waren intensieve trainingen waarin ook het verbinden van wonden en alle
andere aspecten van eerste hulpverlening aan bod kwamen. Per organisatie mochten er twee
personen de cursus volgen. Voor ons waren dat de BHV-er en de voorzitter.
Op 21 september organiseerde de Rabobank weer de jaarlijkse Rabo Sponsor Fietstocht, 13
deelnemers fietsten € 130,00 voor onze organisatie bij elkaar. Dat is een zeer welkome bijdrage voor
onze museumkas. Daarnaast rekent de Rabobank voor onze Stichting geen bankkosten, dat is dus
sponsoring in natura. Dit wordt door ons bestuur zeer gewaardeerd.

Voortschrijdingproces inschrijving Museumregister
Zoals al eerder in dit verslag vermeld, is onze organisatie bezig om de laatste fase voor inschrijving in
het Museumregister Nederland af te ronden. Nadat wij met behulp van de Museumconsulent
mevrouw Tegelaers de Ethische Code voor Vrijwilligers hebben ingevuld en de penningmeester zijn
financiële jaarverslag ter controle heeft aangeboden bij de kascontrolecommissie, hebben wij dit
samen met het verslag van deze commissie, het jaarverslag van de secretaris en de nieuwe statuten
ingevoerd in het Museumregister. Bijna anderhalf jaar hebben bestuur en vrijwilligers hard gewerkt
om dit voor elkaar te krijgen. Enkele weken na de inzending kregen wij een telefoontje van onze
auditor mevrouw Mulder. Ze klonk heel opgetogen en vertelde dat zij het hele dossier had doorlopen
en zij vond dat onze organisatie grote stappen voorwaarts heeft gezet. Zij vertelde zelfs dat wij de
voorlopige registratie over konden slaan en gelijk voor de definitieve inschrijving in aanmerking
kwamen. Ook was zij vol lof over de zeer bruikbare uitleg van mevrouw Tegelaers voor de Ethische
Code voor Vrijwilligers. In de praktijk bleek namelijk dat de originele uitleg bij veel kleinere
organisaties, die niet kunnen terugvallen op een ondersteunende achterban van juridische
medewerkers, problemen gaf bij het uitvoeren van deze code. Zij had met haar senior auditor over
dit onderwerp gesproken en deze ging met mevrouw Tegelaers in conclaaf om haar uitleg als een
lichtere versie voor kleine organisaties in de toekomst te gaan gebruiken. Als voortgang van de
procedure gaf zij aan dat onze aanvraag nu bij de commissie van het hoofdbestuur van het
Museumregister werd neergelegd voor de laatste controle.
In de derde week van juni ontvingen wij een grote enveloppe van het Museumregister, met daarin
een oorkonde dat op 18 juni 2014 het bestuur had besloten om onze organisatie definitief in te
schrijven in het Museumregister. In de begeleidende brief was de motivatie hierover samengevat
met een verwijzing naar onze webpagina bij het Museumregister, waar we kunnen inloggen om te
zien aan welke voorwaarden bij de zelfanalyse in februari nog moet worden voldaan. Het bleek dat
wij alleen nog de Plan, Do, Act en Check methode moeten toepassen. Dat is een vereiste die valt in
de C categorie. Al onze vrijwilligers en het bestuur waren opgetogen en we hebben een klein feestje
met elkaar gevierd. Tijdens dit samenzijn werd het idee geboren om ter gelegenheid van dit heuglijke
feit een Open Dag te gaan organiseren om dit aan iedereen kenbaar te maken. Gerard onze nestor
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van de vrijwilligers stelde voor om voor deze dag een draaiboek te maken volgens de PDAC methode.
Dan kunnen we dat gelijk gebruiken om de laatste tekortkoming voor inschrijving op te heffen. Hij is
jarenlang vrijwilliger bij de ANWB geweest en heeft ervaring met deze methode.
Penningmeester vindt dit een uitstekend plan, maar wijst er wel op dat we eerst een datum moeten
prikken en dan zo snel mogelijk een vergunningaanvraag bij de gemeente moeten indienen. Na
overleg wordt voor 18 oktober gekozen; dat is aan het einde van het evenementen seizoen en dan
heb je ook geen last dat er nog veel andere evenementen op dezelfde dag plaatsvinden. Voor de
korte termijn wordt er vast een to do list opgesteld, waarin de urgente dingen op korte termijn
worden gedaan. De aanvraag voor de APV vergunning wordt nog voor het zomerreces ingediend
waarna we met het draaiboek zijn begonnen. Aan de hand daarvan zijn alle werkzaamheden die voor
en op de dag van belang stapsgewijs vastgelegd. Ook de taakverdeling wie doet wat en waar is zo
opgesteld. Ina heeft de formulieren gedownload en contact opgenomen met de brandweer commandant om de nodige veiligheidsaspecten door te nemen. Na de vakantie is een
vergaderrooster opgesteld om het draaiboek samen te stellen en de voorbereidingen te treffen. We
hebben ook een brief naar het College verstuurd met het verzoek of de burgemeester het door ons
verworven muurschildje met Geregistreerd Museum erop wil onthullen. Gerard heeft de aanzet
gemaakt voor het draaiboek, Joke (zijn vrouw, zij is ook vrijwilliger bij ons), heeft een
vergaderschema opgesteld voor de vrijwilligers. Het bestuur heeft een globale taakverdeling
opgesteld, wat gekoppeld werd aan het vergaderschema. Zo werd voorkomen dat dingen dubbel
zouden gebeuren en dat er mensen voor niets kwamen. De secretaris heeft de bijeenkomsten
beknopt genotuleerd voor de voortgang van het overzicht.
Onze museumconsulent is opgetogen over het nieuws van onze inschrijving. Er is in Zuid-Holland
maar 10 % van alle musea ingeschreven in het Museumregister. Zij vermeldt onze inschrijving op de
site van het Erfgoedhuis en dan gaat de bal pas echt rollen. Van alle kanten stromen de felicitaties
binnen, ook de media reageren, Radio Rijnmond zendt een interview uit en veel regionale en
plaatselijke kranten komen om een interview af te nemen en te plaatsen. Hierdoor komen er steeds
meer bezoekers, zowel individueel als in groepsverband. De Historische Vereniging van Berkel en
Rodenrijs komt ook voor een interview en plaatst een heel mooi artikel in het jubileumnummer van
”Het Lint” hun verenigingsorgaan. Ook de provinciale redactie van de Nederlandse Bond Van
Plattelandsvrouwen neemt een interview af voor de rubriek “Anders dan Anderen” wat verwijst naar
het feit dat Ina als Vrouw van Nu, als voorzitter van de Stichting veel werk heeft verzet om deze
mijlpaal te bereiken.
Na het zomerreces krijgen we van de secretaresse van de burgemeester het bericht dat de
burgemeester nog enige tijd uit de roulatie is. Hij heeft te kennen gegeven zeer vereerd te zijn met
de uitnodiging en deze ook graag aanneemt. Alleen kan dat niet eerder als de tweede dinsdag in
november; dan laat zijn agenda weer toe dat hij in de gemeente bezoeken af kan leggen, samen met
het College. Als datum wordt 11 november vastgelegd. Intussen werd er hard gewerkt aan de
voorbereidingen van de Open Dag. Het draaiboek werd opgesteld en ter controle naar de
Museumconsulent verstuurd. Zij heeft het voor extra controle ook nog aan haar collega laten zien.
Deze heeft meer ervaring met draaiboeken en bij terugzending schrijft zij ’het draaiboek is prima
verzorgd, ik mis alleen nog een begroting’ verder is het helemaal compleet. We hebben ook een
begroting gemaakt en dat was ook nodig zo bleek, want er moesten vooraf inkopen worden gedaan.
Er was ook een tractorencafé, waar lunchpakketten en soep werd verkocht alsmede koffie, thee en
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fris. We hadden voor de Open Dag de beschikking over 20 vrijwilligers. Daar zijn 2 BHV-ers bij en 4
mensen voor het doorsturen van bezoekers naar de parkeerplaatsen. Omdat we 2 ingangen hebben
stonden daar ook 2 mensen bij elke ingang. Verder hadden we nog mensen in het tractorencafé en
een aantal mensen dat inlichtingen en uitleg geven aan de bezoekers. Natuurlijk werden de
vrijwilligers van tijd tot tijd afgelost. Iedereen wist volgens het draaiboek en het rooster van indeling
wat zijn of haar taak was. Het draaiboek bewees zichzelf en alles liep perfect. Er waren ook nog enige
standjes, zoals een ijsboertje met eigengemaakt ijs, een stroopwafelstand, een stand met
tractorenboeken en de miniaturenclub was aanwezig met een vitrine vol met miniatuurtractoren.
Vooraf was er in de plaatselijke en landelijke media veel ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat er
bij ons een Open Dag was. Dat was te merken aan de vele bezoekers; ruim 500 groot en klein. Zij
kwamen niet alleen van dichtbij, maar ook van veraf, zelfs uit Groningen en Friesland maar ook uit
Zeeuws- Vlaanderen en België en alles wat daar tussen ligt. Iedereen vond het geweldig leuk en
stond versteld van de vele tractoren en de staat van onderhoud. Door de goede voorbereiding liep
alles heel soepel, dat kwam ook door de vele vrijwilligers die ons met raad en daad hebben geholpen.
De pers kwam ook nog mooie plaatjes maken en leuke stukjes schrijven voor in de krant. Na afloop
van de dag was iedereen zeer tevreden en hebben alle helpers genoten van het buffet dat door een
cateraar werd verzorgd. Na afloop kreeg iedereen die geholpen had een kleine attentie als dank voor
de hulp mee naar huis. Het was een zeer geslaagde Open Dag!

Onthulling van het muurschildje door de Burgemeester
Op de afgesproken datum van 11 november 2014 kwam het College van Burgemeester en
Wethouders om exact 13.00 uur bij ons op bezoek voor de onthulling van het muurschildje! Pers en
plaatselijke TV waren al aanwezig zodat de onthulling direct na aankomst kon plaatsvinden. De
burgemeester haalde in zijn toespraak aan dat hij onder de indruk was van het vele werk dat door
het bestuur was verzet om deze erkenning van het Museumregister te verkrijgen. Hij stelde aan de
aanwezige bestuursleden zeer gerichte vragen over de procedure die gevolgd moest worden en hij
sprak zijn bewondering uit over het feit, dat wij als relatief klein museum voldaan hadden aan
dezelfde voorwaarden, die ook voor de grote musea, zoals het Rijksmuseum of het van GoghMuseum gelden. Deze grote musea hebben echter een hele staf van deskundige medewerkers
waarop zij terug kunnen vallen. Ons bestuur wat louter uit vrijwilligers bestaat, heeft dit echter
helemaal zelf moeten doen. Gelukkig heeft de Museumconsulent ons ook over de moeilijke
onderwerpen een professioneel advies gegeven. Na de onthulling werd er onder het genot van
koffie met cake, geserveerd door zeer enthousiaste vrijwilligers, door de voorzitter van het bestuur
aan het gezelschap uitleg gegeven over de gevolgde procedure van inschrijving. Daar waren ook alle
Wethouders zeer van onder de indruk. Alle genodigden kregen documentatie over het ontstaan van
het museum en het belang van deze instelling in de samenleving. Vooral de grote toegevoegde
waarde van het cultuurgevoel, die op laagdrempelige wijze aan iedereen wordt aangeboden. Op de
nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis op 5 januari 2015 spraken daar de aanwezige wethouders
hun waardering over uit. Tijdens de Kerstdagen hadden zij tijd gevonden om de aan hen uitgereikte
documentatie uitgebreid te lezen en zij waren hiervan diep onder de indruk! Het hele bezoek is
uitgebreid op de plaatselijke TV uitgezonden en ook de Pers heeft de nodige aandacht aan het
bezoek geweid. Voor onze organisatie is dit echt een stukje erkenning niet in de laatste plaats door
de onmisbare hulp van al onze vrijwilligers. Zonder hun hulp was dit niet mogelijk.
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Publiciteit
Het spreekt voor zich, dat bovengenoemde Open Dag goed was voor de publiciteit van onze
organisatie. Daarnaast wordt ook onze website veel bezocht. Dat merken wij aan de contacten die
wij naar aanleiding van onze website krijgen. Zo mogen wij steeds meer bezoekers ontvangen. Deze
komen uit alle windstreken, zoals Canada, Israël, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Ook uit ons eigen
land krijgen wij bezoekers uit Groningen en Friesland of uit Noord-Holland en het zuiden van het
land. Groepen bezoekers komen per bus of met een groep fietsers, maar ook clubs van Historische
Automobielen komen ons tijdens een tourrit bezoeken voor een rondleiding. Dit zijn altijd heel leuke
bezoeken, want vooral op restauratie gebied zijn er veel raakvlakken en worden ervaringen
uitgewisseld. Door andere verzamelaars worden wij vaak gebeld met specifieke vragen over het
restauratieproces. Zij hebben op de website het stappenplan gelezen en vragen dan bijvoorbeeld
naar de naam van een speciaal product dat wij gebruiken om brandstoftanks aan de binnenzijde te
coaten, zodat de tank niet meer wordt aangetast door de brandstof. Ook krijgen wij vragen over
bepaalde onderdelen of nummers van deze producten. Soms zijn de nummers door de fabrikant
gewijzigd en is het heel moeilijk om dan het juiste onderdeel te bestellen. Wij kunnen ze dan soms
helpen aan de juiste gegevens. Er komen ook vragen van hobbyisten die vragen of ze langs mogen
komen voor advies. Zij zijn dan vastgelopen in het restauratieproces en vragen of ze hun probleem
aan onze monteur vrijwilliger voor kunnen leggen. Zo hopen ze weer op gang te worden geholpen.
Vaak krijgen we ook vragen over de juiste kleurnummers voor de verf. Deze contacten vinden wij
heel zinvol en als we kunnen helpen met advies doen we dat graag. Toen wij naar aanleiding van een
vraag van onze contact persoon van de ANBI - afdeling bij de belastingdienst, hierover melding deden
was zijn enthousiaste reactie ”Dit is nu juist de bedoeling van een Algemeen Nut Beogende Instelling,
anderen helpen en informatie geven zodat je niet alles alleen voor je eigen instelling gebruikt, maar
deelt met anderen”. Dat vonden wij best een mooi compliment, dus gaan we door met mensen die
daarom vragen advies te geven.

Collectie, onderhoud en veiligheid
Het onderhoud van de collectie blijft een voortdurend aandachtspunt. Zo kan het gebeuren dat een
al geheel gerestaureerde tractor op een gegeven moment toch gebreken gaat vertonen. Onze
monteur gaat dan op zoek om het euvel te verhelpen. Soms zijn er pakkingen of rubberen
afsluitringen verteerd en deze moeten dan vervangen worden. Daarbij komt het ook wel eens voor
dat er nog meer mankementen aan het licht komen. Daar komt dan vaak weer een hele zoektocht
aan te pas om alles weer met de juiste onderdelen gerepareerd te krijgen. Maar tot nog toe is het
altijd gelukt om de tractor toch weer in goede conditie terug te brengen. Onlangs werd ons een heel
bijzonder type tractor aangeboden. Een Franse wijngaard tractor, met een Duitse diesel motor.
Omdat dit type nog in onze collectie ontbrak heeft het bestuur besloten om dit vrij zeldzame
exemplaar te kopen en aan de collectie toe te voegen.
Inmiddels zijn wij ook met enkele vrijwilligers gestart om een heel antieke korenmaaier te gaan
restaureren. Het apparaat staat al meer dan 10 jaar in een hoek van de schuur, maar is nu
tevoorschijn gehaald om aan het restauratieproces te beginnen. Het is een geweldige klus. Hoewel er
geen motor in zit want het is een paardenwerktuig, is er heel veel werk aan te doen. Alles zit onder
een dikke laag aangekoekt vet en stof. Op dit moment is de machine gedemonteerd en kunnen de
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onderdelen vetvrij worden gemaakt om daarna geschuurd te worden waarna ze in de primer worden
gezet. Wij hebben een nieuwe vrijwilliger, gevonden via NL Doet, die dit leuk werk vindt.
Voor onze website hebben wij eveneens na een oproep op NL Doet een nieuwe webmaster
gevonden. De heer Popma die voor ons de website heeft ontworpen, heeft te kennen gegeven, dat
hij door steeds drukkere werkzaamheden en de grote afstand niet meer voldoende aandacht voor
onze site kon vinden. Wij zijn blij dat wij in de persoon van Erik Greuter uit Leidschendam een
professionele opvolger hebben gevonden. In het kader van NL Doet 2015 gaat hij Tessa en Isabelle
inwerken om de website te beheren. Daarnaast maakt hij een plan, om de website zo in te richten
dat het makkelijk is om nieuwe berichten op de site te plaatsen. Wij hopen met de heer Greuter op
een prettige samenwerking in de toekomst. Het onderhoud en beheer van de website brengt de
nodige kosten met zich mee. In de begroting is hier wel een post voor opgenomen, maar wij hopen
dit in de toekomst enigszins te kunnen beperken.
De veiligheid in en om het museum heeft bij het bestuur de hoogste prioriteit. Volgens zowel het
Museumregister als de brandweer voldoen wij op dit punt aan alle eisen. In dit kader hebben 2 van
onze vrijwilligers een bijscholingscursus EHBO gevolgd, waarover eerder in dit verslag al melding is
gemaakt. Ook hebben wij voor te organiseren evenementen een extra BHV-er in onze organisatie als
vrijwilliger mogen verwelkomen.

Bestuursmutatie
Helaas heeft onze secretaris Betty Snijders aangegeven, dat zij per begin januari 2015 haar functie
als secretaris wil beëindigen. Het bestuur betreurt haar besluit, maar respecteert de reden en is op
zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid die in onze profielschets past. Na overleg in onze
vrijwilligerskring heeft onze zeer gewaardeerde monteur Frans Burgstad, te kennen gegeven dat hij
een bestuursfunctie ambieert. Echter niet de functie van secretaris, maar die van technisch
bestuurslid voor de diesel tractoren. Dit is helemaal zijn stiel, omdat hij in zijn werkzame leven, 45
jaar met deze materie heeft gewerkt en dus helemaal op de hoogte is voor het onderhoud en
deskundigheid voor dit deel van de collectie. Het bestuur is zeer verheugd dat Frans in het bestuur
wil plaatsnemen. Door de organisatie van de Open Dag heeft hij al een aantal vergaderingen
bijgewoond, zodat hij weet wat er op bestuurlijk terrein van hem verwacht wordt. Na intern overleg
van het bestuur wordt besloten om de functie van penningmeester en secretaris door 1 persoon te
laten vervullen. Volgens onze statuten is dit toegestaan. Onze penningmeester gaat met dit voorstel
akkoord en merkt op dat wij nu een bestuur hebben waarin wij voor de oudere tractoren met
Benzine en/of Petroleum motoren, als voor de wat jongere tractoren uitgevoerd met Dieselmotoren,
voor elk onderdeel een technisch specialist in ons bestuur hebben. De bestuursmutatie wordt begin
januari 2015 geëffectueerd en bij de Kamer van Koophandel gemeld.

Door deze mutatie zijn de bestuursleden vanaf januari 2015:
1. Mevrouw C. M. Molenaar- Bade, voorzitter tevens gids en organisator van activiteiten in en rond
het museum.
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2. De heer R.T.W. van Kouwen RA, secretaris en penningmeester, werkzaam als directeur bij een
groot internationaal bedrijf.
3. De heer G. A. Magielse, technisch bestuurslid met focus op benzine/petroleum techniek,
directeur/eigenaar van een landbouwmechanisatie bedrijf van o.a. IH – tractoren en werktuigen
4. De heer F.S. Visser, eigenaar van installatiebedrijf met focus op PR, ondernemer.
5. De heer F. Burgstad, monteur, technisch bestuurslid met focus op dieseltechniek.
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