Jaarverslag 2017 Stichting Molenaars
Oude Tractoren

_____________________________________________
Bestuur en Organisatie;
Het voltallig bestuur kwam in 2017 vier keer bij elkaar om het beleid van onze organisatie te bepalen.
Zaterdag 7 januari vierden wij het 25-jarig jubileum van onze Stichting, gecombineerd met jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers en onze bestuursleden. Het was een gezellig feest op een
unieke locatie namelijk In zaal de Koeienstal van “Boerderij Het Lansingerland”.
Samenstelling bestuur
Volgens het rooster van aftreden was de heer van Kouwen aan het einde van zijn bestuurstermijn. Hij
heeft zich bereid verklaard om voor een nieuwe termijn van 6 jaar in het bestuur plaats te nemen.
Het gehele bestuur dankt hem voor zijn toezegging om onze organisatie te blijven besturen met
hetzelfde elan als in de afgelopen jaren. Hij dankt het bestuur voor hun vertrouwen. Het
vergaderschema 2017 wordt opgesteld. De notulen van de bestuursvergaderingen worden op de
website geplaatst.

Voorzitter: Ina Molenaar
Secretaris/Penningmeester: Rolf van Kouwen
Bestuurslid voor PR zaken: Fred Visser
Bestuurslid Technische zaken (benzine motoren): Gert Magielse
Bestuurslid Technische zaken (diesel motoren): Frans Burgstad
Ondersteuning secretariaat: Tessa van der Spek en Isabelle van Kouwen

Activiteiten en Evenementen
Op maandag 9 januari heeft een delegatie van ons vrijwilligersbestand de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Lansingerland bezocht. Zaterdag 14 januari kregen wij ter gelegenheid van ons 25 jarig
bestaan een delegatie van het gemeentebestuur onder leiding van wethouder mevrouw Ankie van
Tatenhove op bezoek. Diverse vertegenwoordigers van culturele instellingen van onze gemeente
kwamen met haar mee. In haar speech benadrukte mevrouw van Tatenhove nog eens hoe blij het
gemeentebestuur is om een museum als het onze binnen haar grenzen te hebben.
Na afloop van het officiële gedeelte van het bezoek volgt er een rondleiding voor alle genodigden
door het museum met daarna een hapje en een drankje. Verslaggeefster van het AD komt met een
fotograaf om een reportage te maken over het 25 jarig jubileum van ons museum. Ook krijgen we
van SBS 6 een verzoek of televisie opnames in ons museum mogen worden gemaakt. Dat is een
geweldige opsteker voor het bezoekersaantal.
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Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Ambassade vraagt of wij mee willen werken aan de
herdenking van 70 jaar Marshallhulp. Hieraan hebben wij met genoegen onze medewerking verleend
door met een tractor van de Marshallhulp naar de viering van Independence Day op de Amerikaanse
Ambassade te komen. Het was een overweldigend succes. Alle Amerikaanse genodigden spraken hun
waardering uit voor het feit dat een tractor van 70 jaar oud in de tuin van de Ambassade stond. In
een persoonlijke bedankbrief van de ambassadeur, benadrukte hij zijn waardering voor onze
toewijding om onze collectie in stand te houden.
Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) worden er weer diverse workshops georganiseerd.
Zowel voorzitter als onze jeugdige assistentes gaan deze praktische workshops volgen. Ook vanuit
het Erfgoedhuis gaan onze vrijwilligers de aangeboden cursussen volgen, zo blijft ook in ons
vrijwilligers bestand de kennis up to date. Vanuit de afdeling cultuurbeleid van de gemeente kregen
wij een verzoek om ter gelegenheid van de zestigduizendste inwoner vier entreekaarten voor het
Museum ter hand te stellen aan de gelukkige inwoner.

Vrijwilligers en sponsoring
Het museum mag zich verheugen in een vaste kern van 14 trouwe vrijwilligers. Deze hebben elk hun
eigen taak. De dames die de website beheren zijn al genoemd. Tijdens NL Doet hadden wij dit jaar
een flink aantal extra vrijwilligers. Deze hebben ons enorm geholpen met het verven van oude
werktuigen en het schoonmaken van de expositie over het dagelijks leven in het Voorhuis op de
hiervoor speciaal ingerichte zolder door een klas VMBO leerlingen. 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. Na afloop hebben we de
vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun geweldige hulp. Iedereen heeft genoten van de heerlijke
lunch die eveneens door leerlingen van Wolfert Pro was klaargemaakt, het was helemaal super.
Onze vaste vrijwilligers hebben ook niet stil gezeten. Onze BHV-er Hans zorgt voor het buitenterrein,
zodat dit er het gehele jaar goed verzorgd bijligt. 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.
Tijdens de rondleidingen krijgt elke groep een op maat gemaakte rondleiding dat wordt erg
gewaardeerd.
Graag willen wij onze waardering laten blijken voor alle inzet van iedereen. In juni hielden wij onze
jaarlijkse barbecue voor al onze vrijwilligers en hun partners.

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. Vandaar dat de
uitnodiging van de Amerikaanse Ambassade heel belangrijk is geweest door de geweldige publiciteit
die dit met zich meebracht. Amerika deskundige Willem Post heeft ons samen met een uitgever
bezocht voor een reportage in een magazine, dat helemaal gewijd is aan de Marshallhulp. Ook door
onze verbeterde website krijgen wij vanuit het buitenland steeds meer bezoekers.
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Vanuit de TU Delft zijn we benaderd door een student met een afstudeer project “Hidden Gems”.
Hierin worden juist de kleine musea onder de aandacht gebracht, omdat in deze musea de beleving
vaak door de persoonlijke benadering, veel groter en intenser is dan in de grote musea. Onze PR man
Fred heeft onze organisatie ook geattendeerd bij diverse braderieën en streekmarkten in de wijde
omgeving. Zelf is hij tijdens deze evenementen ook aanwezig. Ook in clubbladen van historische
tractoren verenigingen staan regelmatig artikelen over ons. Daar komen dan weer echte liefhebbers
op af.
Dit jaar hebben we ook weer deelgenomen aan de Rabo Sponsorfietstocht. Dat geeft ook weer de
nodige PR en levert bovendien een mooi bedrag op. Volgend jaar is er bij het VIP van Lansingerland
een workshop “het maken van een PR Plan”. Wij zijn van plan om met enkele van onze vrijwilligers
hieraan deel te nemen.
De Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs heeft een fietsroute uitgestippeld waarin
belangrijke plaatsen uit de historie zijn opgenomen. Ook ons museum is in deze route opgenomen en
ook dit is weer goed voor de naamsbekendheid. De Open Monumentendag op 9 september was een
groot succes. Ondanks het zeer slechte weer kwamen ruim 60 jonge en oude bezoekers naar ons
museum en genoten van alle verhalen, die over het boerenleven werden verteld. 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.

Bijscholing en support van andere instellingen
Onze organisatie is heel blij met de samenwerking met andere cultuur gerichte instellingen.
Allereerst is daar de al eerder genoemde samenwerking met het Vrijwilligers Informatie Punt
Lansingerland. De door deze instelling georganiseerde workshops volgden wij met enkele
vrijwilligers. Deze workshops zijn heel praktijk gericht. Wij volgden in 2017 de cursussen “Omgaan
met agressie” (gelukkig is dit bij ons nog nooit voorgevallen) en “Luisteren naar elkaar”. Beide
cursussen gaven ons goede handvatten om in de praktijk mee te werken.
Daarnaast krijgen wij ook veel steun van “Het Erfgoedhuis Zuid-Holland”. Deze instelling organiseert
veel praktijk gerichte cursussen. 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. Er worden
ook speciale netwerk bijeenkomsten georganiseerd zoals de jaarlijkse Erfgoeddag. 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 overeen gekomen dat deze bezoekers
20% korting krijgen op de toegangsprijs.

Vrijwilligersbeleid en Vrijwilligersmanagement
Wij hebben ook een vrijwilligersbeleid opgesteld. Hierin staat precies verwoord wat de vrijwilligers
van onze organisatie verwacht en visa versa de organisatie van de vrijwilliger. 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 meer om ze te
binden. Eenmaal per jaar organiseren we een gezellige barbecue met alle vrijwilligers en hun
partners. Zo drukken wij onze waardering uit voor hun onvolprezen hulp. Ook doen wij aan
teambuilding, hierbij gaan we niet een weekend naar de hei, want daar ontbreken de middelen voor.
Wel schenken wij als team extra aandacht wanneer een vrijwilligers een blijde of soms droeve
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gebeurtenis meemaakt. Wij proberen dan als team door extra persoonlijke aandacht er te zijn voor
deze vrijwilligers.

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 worden deze
periodiek allemaal gecontroleerd om na te gaan of er geen onderdelen van de motoren vastzitten of
zijn gaan lekken. Naast de restauratie van de objecten vraagt het onderhoud ook veel aandacht.
De veiligheid is een belangrijk aspect. Onze BHV-er Hans woont vlakbij het museum en dat is heel
praktisch. Wanneer er grote groepen bezoekers komen is hij altijd aanwezig. Soms houden we ook
een ontruimingsoefening, waarbij hij de leiding heeft. Het ontruimingsplan en de vluchtroute bij
eventuele calamiteiten zijn door brandweercommandant 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.
Voorzitter heeft ook dit jaar weer contact opgenomen met de senior ambtenaar veiligheidszaken van
de gemeente, met het verzoek voor een vuurwerkvrije zone in de omgeving rond ons museum. Vorig
jaar heeft dit prima gewerkt. Het College heeft ook dit jaar weer besloten om in de omgeving van ons
museum borden te plaatsen met het vriendelijke verzoek hier geen vuurwerk af te steken. Ook in de
pers is hier ruim aandacht aan besteed. In een omtrek van 100 meter vanaf ons museum mocht in
geen enkele richting vuurwerk worden afgestoken.

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 activiteiten. Door al deze PR krijgen we ook steeds meer
bezoekers over de vloer.
Wij kunnen terugzien op een zeer actief jaar waarin de bezoekers ons steeds beter weten te vinden
en ook hun waardering over ons museum uiten. Zeker de goede info over de objecten, maar ook de
netheid en de goede verzorging van het geheel en de gastvrijheid worden door de bezoekers zeer
gewaardeerd. Dit alles is voor ons een goede stimulans om op deze ingeslagen weg door te gaan.
Wij zijn benaderd door TV maatschappij Talpa om op 26 januari 2018 opnames te maken van zowel
onze verzameling als onze historische boerderij. Wij kijken er reikhalzend naar uit.
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