Jaarverslag 2015 Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie
1. Bestuur en Organisatie
Zondag 11 januari 2015 heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering afscheid genomen van de
secretaris mevrouw Betty Snijders. In zijn afscheidswoord zei de penningmeester, de heer Rolf van
Kouwen, het net als de overige bestuursleden te betreuren dat zij ons bestuur gaat verlaten en
dankte haar voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Ina Molenaar bood namens het
bestuur een attentie aan. Tevens werd het nieuwe bestuurslid de heer Frans Burgstad aan het
bestuur voorgesteld. Iedereen heet hem van harte welkom en de voorzitter spreekt namens alle
bestuursleden de wens uit voor een prettige en langdurige samenwerking. Het bestuur is weer op
volle sterkte en heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter: Ina Molenaar
Secretaris/Penningmeester: Rolf van Kouwen
Bestuurslid voor PR zaken: Fred Visser
Bestuurslid Technische zaken (benzine motoren): Gert Magielse
Bestuurslid Technische zaken (dieselmotoren): Frans Burgstad
Ondersteuning secretariaat : Tessa van der Spek en Isabelle van Kouwen.
In deze vergadering wordt besloten dat de voorzitter uit praktische redenen het aanspreekpunt voor
het secretariaat vormt samen met de twee dames van het secretariaat gaan zij in overleg met de
penningmeester hem helpen om het werk te verdelen, zodat het niet allemaal door een persoon
hoeft te worden gedaan. Zo krijgen deze jeugdige vrijwilligsters ervaring en kennis van het
bestuurswerk en kunnen zij op termijn de taken overnemen. Zo blijft de continuïteit van de
organisatie gewaarborgd. Volgens het PR bestuurslid Fred Visser wordt met deze werkwijze ook
bereikt dat het dagelijks bestuur zo met korte lijnen heel adequaat kan werken. Mochten er
dringende beslissingen moeten worden genomen, dan kan het bestuur daarvan op de hoogte
worden gebracht. Waarna er een gezamenlijk besluit kan worden genomen. Volgens alle
bestuursleden is dit een goede manier van werken die het besturen van de stichting alleen maar ten
goede komt. Er zal een schema voor de jaaractiviteiten worden opgesteld. Op 5 januari 2015 heeft
voorzitter samen met onze BHV vrijwilliger de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis bezocht.
Hiervoor was een uitnodiging ontvangen.

2. Activiteiten en Evenementen
In september hebben we deelgenomen met het museum aan de Open Monumentendagen. Het
thema was dit jaar Monument en Ambacht en dat sloot goed aan bij de activiteiten van het museum.
Het was ook goed voor de naamsbekendheid van het museum. We hebben alleen de zaterdag
meegedaan. We deden voor de eerste keer mee en bovendien wordt in Lansingerland altijd alleen de
zaterdag meegedaan. Er werd dit jaar geen open dag georganiseerd. Het idee is om dit niet elk jaar te
doen omdat de mensen het dan te gewoon gaan vinden en er zo minder bezoekers komen.

Het museum krijgt regelmatig uitnodigingen om met een of meer tractoren naar een streekmarkt te
komen. Aan deze uitnodigingen geven we graag gehoor. Ook op Koningsdag waren wij met een
tractor aanwezig. Dat trekt altijd veel bekijks en we delen dan ook flyers uit waarop adres, website
en contactgegevens staan vermeld, zodat de mensen ons kunnen komen bezoeken. Ook zijn er
verschillende clubs en verenigingen die met een groep naar het museum zijn gekomen. Tijdens de
welkomstreceptie van de nieuwe burgemeester waren wij ook met enkele vrijwilligers aanwezig en
hebben hem ook info overhandigd. De burgemeester beloofde snel een keer te komen kijken.

3. Vrijwilligers en sponsoring
Het museum mag zich verheugen in een vaste kern van 14 trouwe vrijwilligers, deze hebben elk hun
eigen taak. Tijdens de NL Doet dagen kregen wij hulp van een echte website bouwer Erik Greuter.
Deze heeft ons verouderde CMS systeem omgezet in een moderne versie. Ook heeft hij Tessa en
Isabelle, die de website beheren, uitgebreid ingewerkt en geïnstrueerd hoe zij de website kunnen
onderhouden. Dit is voor ons als museum een flinke verbetering. Tijdens de NL Doet hadden wij dit
jaar een flink aantal extra vrijwilligers, deze hebben ons enorm geholpen met het verven van oude
werktuigen, het schoonmaken van enkele tractoren die tijdens demonstaties vies waren geworden.
Ook de collectie gerestaureerde tractoren is helemaal gepoetst, zodat alles er weer mooi glimmend
bijstaat. Verschillende mensen van de plaatselijke pers kwamen langs om foto’s te nemen van de
harde werkers. Deze zijn in de Heraut en Hart van Holland geplaatst samen met een begeleidend
stukje. Ook de teamleiders van het VIP Lansingerland kwamen langs zij coördineren de NL Doet
dagen en zorgen dat er zoveel mogelijk vrijwilligers meedoen. Het is tevens weer een stukje PR voor
het museum. Na afloop werden de vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun geweldige hulp.
Onze vaste vrijwilligers zitten ondertussen ook niet stil. Onze BHV-er Hans zorgt tevens voor het
buitenterrein, zodat dit er het gehele jaar goed verzorgd bijligt, dat is het visitekaartje van het
museum. Dan zijn er nog onze hardwerkende restauratie vrijwilligers. Zij zijn het hele jaar door elke
week 3 middagen bezig om al het restauratie werk aan de tractoren te doen. Zij hebben met z’n
drieën al heel veel tractoren en werktuigen op een geweldige wijze gerestaureerd. De helpers met de
rondleidingen zijn ook onmisbaar, zij ontvangen de groepen en schenken koffie of thee met
eigengebakken cake, de bezoekers voelen zich hier door gelijk heel erg welkom. Tijdens de
rondleidingen krijgt elke groep een op maat gemaakte rondleiding en dat wordt erg gewaardeerd. Er
worden heel vriendelijke reacties in het gastenboek geschreven, ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar
zij zijn het visitekaartje van ons museum. Samen met het bestuur, dat ook uit alleen vrijwilligers
bestaat, vormen zij een goed geoliede machine en daar zijn we heel trots op want zonder vrijwilligers
geen museum!
Naast al deze onbetaalde hulp, fietsen er jaarlijks ook een aantal mensen mee met de Rabo sponsor
fietstocht wat naast de entreegelden zorgt voor extra inkomsten.
Graag willen wij daarom onze waardering laten blijken voor alle inzet van iedereen. In oktober
hielden wij onze jaarlijkse barbecue voor al onze vrijwilligers en hun partners. Het bestuur heeft
voorzitter opdracht gegeven om alle vrijwilligers dit jaar op te geven voor de vrijwilligersprijs 2015
voor organisaties in Lansingerland.

4. Publiciteit en PR
Voor de bekendheid van ons museum is publiciteit onontbeerlijk. Naast het deelnemen aan diverse
evenementen is het ook belangrijk om vanuit de media aandacht te krijgen. De plaatselijke pers
schrijft regelmatig iets over bijzonderheden die in ons museum plaats vinden. Zo kwam er in juli een
groep Israëliërs op bezoek. Het Landbouwmuseum Tiengemeten kwam ook met een groep
vrijwilligers op bezoek. We hadden veel raakvlakken, zoals het onderhouden en bewaren van het
Agrarisch Cultureel Erfgoed voor de komende generaties. Ook kunnen mensen zien dat ons dagelijks
voedsel niet zomaar uit de supermarkt komt, maar dat daar door onze boeren heel zorgvuldig aan
wordt gewerkt om een goed en eerlijk product te verbouwen. De miniaturen club van allemaal kleine
tractoren en werktuigen heeft ook een bezoek aan ons museum gebracht, ook van dit bezoek werd
uitgebreid melding gemaakt in de plaatselijke pers. Dat zorgde weer voor bezoekers, die helemaal
niet wisten dat er in ons dorp een museum gevestigd was.
Naast de plaatselijk pers zetten wij regelmatig een persbericht in het AD in de rubriek “Uw buurt in
de krant”. Daar komen ook weer mensen uit de wijdere omgeving op af. In augustus kwam een
journalist en fotograaf van het vakblad “Trekker” in het museum om een reportage te maken van de
allergrootste tractor uit ons museum. Onze PR man Fred had hen daar op geattendeerd. Zelf was hij
tijdens de reportage ook aanwezig. Het is een mooi artikel geworden in een groot landelijk vakblad
dat zorgt voor extra publiciteit in het hele land. Ook in clubbladen van historische tractoren
verenigingen staan regelmatig artikelen over ons. Daar komen dan weer echte liefhebbers op af. Ook
in het Rabo blad “Dichtbij” heeft men melding gemaakt over het bestaan van ons museum.
Natuurlijk was ook de Open Monumentendag op 12 september een groot succes. Ruim 60 jonge en
oude bezoekers kwamen naar ons museum en genoten van alle verhalen, die over de boerderij en de
tractoren verteld werden. Tijdens de Open Monumentendag werd er geen entree geheven, maar het
zorgde wel voor de nodige PR. Sommige bezoekers kwamen later in het jaar weer terug met andere
belangstellenden.

5. Bijscholing en support van andere instellingen
Onze organisatie is heel blij met de samenwerking met andere cultuur gerichte instellingen.
Allereerst is daar de samenwerking met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Lansingerland. De door
deze instelling georganiseerde gratis workshops volgden wij met enkele vrijwilligers (twee per
organisatie). Deze workshops zijn heel praktijk gericht. Wij volgden de cursussen notuleren en
vergader technieken. Beide cursussen gaven ons goede handvatten om in de praktijk mee te werken.
Na afloop van de sessies krijgen we per mail de handleiding toegestuurd, zodat je het naslagwerk
altijd bij de hand hebt. We hebben onder andere geleerd bij het notuleren niet alles woordelijk weer
te geven maar alleen de hoofdzaken en bij vergader technieken vooral om niet te vergaderen om het
vergaderen, dat schrikt een heleboel vrijwilligers af.
Daarnaast krijgen wij ook heel veel steun van “Het Erfgoedhuis Zuid-Holland”. Deze instelling
organiseert heel veel praktijk gerichte cursussen. Ook deze cursussen zijn gratis. De zeer ervaren
docenten geven talloze praktijk voorbeelden. Deze moeten dan aan het eind van de dag door de
cursisten in de praktijk worden uitgevoerd. Je wordt als het ware in het diepe gegooid. Daarnaast
worden er speciale netwerk bijeenkomsten georganiseerd zoals de jaarlijkse Erfgoeddag. Daar kun je

met gedeputeerden van de Provincie overleggen om in bepaalde gebieden, die buiten de
erfgoedlijnen vallen, toch aandacht te vragen voor het opvullen van culturele leemten.
De stichting Lansingerlandpas heeft ons benaderd met de vraag of het mogelijk is dat pashouders van
deze stichting met korting ons museum kunnen bezoeken. Wij zijn met de leiding overeen gekomen
dat deze bezoekers 20% korting krijgen op de toegangsprijs. Zo kunnen mensen uit onze omgeving
genieten van het agrarisch cultuur verleden uit hun eigen streek.

6. Vrijwilligersbeleid en Vrijwilligersmanagement
Wij hebben ook een vrijwilligersbeleid opgesteld. Hierin staat verwoord wat de vrijwilligers van onze
organisatie verwachten en visa versa de organisatie van de vrijwilligers. Dit beleid staat ook op onze
website en kan door iedereen worden ingezien. Daarnaast voeren we ook een
vrijwilligersmanagement. Het is heel belangrijk om vrijwilligers te vinden maar nog beter om ze te
binden. Belangrijk is om aan hen waardering te tonen voor hun inzet, bij ziekte een kaartje te sturen
zodat ze merken dat ze niet vergeten worden. Eenmaal per jaar organiseren we een gezellige
barbecue met alle vrijwilligers en hun partners. Zo drukken wij onze waardering uit voor hun
onvolprezen hulp. Hierbij willen we ook nog vermelden dat de gemeente Lansingerland voor alle
vrijwilligers uit de gemeente een ongevallen verzekering heeft afgesloten. Iedere vrijwilliger is dus
collectief door de gemeente verzekerd.

7. Collectiebeheer, onderhoud en veiligheid
Het hele jaar door is het beheer en onderhoud van de collectie een belangrijk punt. Stilstand is
achteruitgang dit geldt zeker voor het motorische gedeelte van de tractoren. Daarom wordt
periodiek gecontroleerd of er geen onderdelen van de motoren vastzitten of zijn gaan lekken. Naast
de restauratie van de objecten vraagt het onderhoud ook heel veel aandacht van het
restauratieteam.
Ook de veiligheid is een belangrijk aspect. Onze BHV-er Hans woont vlakbij het museum en dat is
heel praktisch. Wanneer grote groepen bezoekers komen is hij altijd aanwezig. Regelmatig doen we
ook ontruimingsoefeningen waarbij hij de leiding heeft. Het ontruimingsplan en de vluchtroute bij
eventuele calamiteiten zijn door brandweercommandant Peter Schuurmans opgesteld en dat vormt
een goede leidraad bij de oefeningen. Hans volgt regelmatig BHV herhalingscursussen zodat zijn
kennis up to date blijft. Jaarlijks wordt ook de blusapparatuur door een erkend bedrijf gecontroleerd.

8. Rondleidingen
Onze rondleidingen zijn een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. De supervisie over deze
activiteit ligt bij Ina Molenaar. Maar zonder de inzet van onze vrijwilligers is het onmogelijk om grote
groepen rond te leiden. Daarom zijn wij ontzettend blij met deze hulp. Eerder in dit verslag is al
melding gemaakt over deze belangrijke activiteit.

9. Lief en Leed
Helaas werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze nestor van de vrijwilligers, de heer Gerard
Wielinga op 20 december plotseling is overleden. Hij was voor iedereen behulpzaam en vooral onze

jonge vrijwilligsters hebben veel van hem geleerd. We gaan hem allemaal heel erg missen. Wij
wensen zijn vrouw Joke veel sterkte met dit grote verlies. Dat hij mag rusten in vrede!
Op dinsdag 22 december kregen wij van een medewerkster van het Kabinet van de burgemeester het
bericht dat onze organisatie was genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2015 van de gemeente
Lansingerland, samen met vier andere organisaties. Op maandag 5 januari 2016 wordt bekend
gemaakt wie is verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2015.

