Jaarverslag 2020 activiteiten van Molenaars Oude Tractoren Collectie.

In verband met het plotseling overlijden van onze trouwe vrijwilliger de heer Frans Burgstad in
december 2019 waren wij als groep vrijwilligers zo aangeslagen dat wij onze gebruikelijke nieuwjaars
bijeenkomst in overleg met elkaar niet hebben laten doorgaan.
Wat we toen nog niet wisten, was dat we al in maart onze deuren moesten sluiten in verband met de
Coronacrisis.
Onze bezoekers kwamen in de eerste twee maanden van het jaar naar ons museum, waaronder
verschillende groepen, wat wij heel fijn vonden. Ook meldde zich een nieuwe vrijwilliger de heer Tim
Schuurmans zich bij ons om onze gelederen te komen versterken.
Ook onze agenda was al behoorlijk vol met afspraken van bezoekers die graag bij ons wilde komen
voor een bezichtiging. Ook een groep mensen uit Zwitserland hadden geboekt voor zaterdagmiddag
14 maart.
Op deze dag kwamen ook 10 krasse knarren van de Lions om ons in het kader van NL Doet van 9.00
tot 14.30 uur te komen helpen om de tractoren en het museum weer helemaal Spic en Span schoon
te maken.
We hadden er met elkaar veel zin in en ook onze Zwitserse gasten waren heel blij dat wij hen wilden
ontvangen in hun drukke programma van die dag.
Echter op donderdagmiddag half 5 kregen wij bericht van de organisatie van NL Doet, dat alle
activiteiten voor deze jaarlijkse happening met directe ingang vanwege de Corona crisis waren
afgelast.
Alle musea en andere organisaties moesten per 14 maart om 18.00 uur gesloten zijn!
Eerst hebben wij onze kanjers van de Lions op de hoogte gebracht van dit besluit.
Daar hadden zij alle begrip voor, hoewel zij het wel jammer vonden, Zij hadden zich net als wij zeer
op het dagje poetsen met ons verheugd.
De uitnodiging die wij hen hadden verstuurd om het zoals in eerste instantie leek over enige tijd
opnieuw te organiseren vonden zij allemaal aller hartelijkst.
Helaas in de praktijk mocht het niet zo zijn! Het virus waarde onverbiddelijk rond in heel ons land.
Ook onze Zwitserse gasten hebben wij nog geprobeerd te bereiken om dit droeve nieuws mee te
delen.
Zij waren echter al onderweg en konden op onze melding niet reageren.
Ondanks alle commotie hebben zij hun drukke programma voor het weekend voor een groot deel af
kunnen werken en kwamen zij met hun bus op zaterdagmiddag bij ons museum aan. Waar wij hen
hartelijk verwelkomd hebben en de rondleiding snel zijn begonnen. Zij moesten namelijk voor 21.00
uur bij de Duitse grensovergang zijn. Daarna was het niet meer mogelijk om Duitsland binnen te
kunnen.
Ze bedankten ons heel hartelijk voor de gastvrije ontvangst en het begrip voor hun situatie.

Ze waren zeer onder de indruk van onze Collectie en de prachtige staat van onderhoud, hoewel de
geplande poetsdag niet door had kunnen gaan. Vonder zij alles sehr sauber er uit zien. Na de
rondleiding wilden ze geen koffie omdat ze bang waren in tijdnood te komen voor hun terugreis.
Gelukkig waren zij op tijd bij de grensovergang en melden zij ons dat ook de terugreis heel
voorspoedig en snel verlopen was. Door de Coronamaatregelen was er maar heel weinig verkeer op
de weg.
Ons financiële jaarverslag en de kascontrole commissie konden wij pas begin mei, toen de
maatregelen even iets minder streng waren nog uitvoeren en op onze site plaatsen.
Met enkele tussenpozen mochten de musea onder strikte voorwaarden van niet meer dan 4
bezoekers weer even open. Wij werkten dan met tijdsloten van rondleidingen met maximaal 4
bezoekers per tijdsslot. Dat moesten wij wel van te voren afspreken, zodat er meerdere
rondleidingen konden plaats vinden. De situatie werd echter steeds erger en hoewel onze agenda
behoorlijk gevuld was met afspraken moesten deze toch weer worden geannuleerd.
Ook ons vergaderschema voor het bestuur hebben wij in aangepaste vorm digitaal uitgevoerd. Op
een gegeven moment mocht er nog maar eén bezoeker per gezin worden ontvangen. We hebben
dus ook wel aan digitaal overleg gedaan. Maar de geplande activiteiten mochten nergens doorgaan
en daar hebben wij ons ook aangehouden. Daarom had met elkaar live vergaderen ook geen zin! Wat
wel heel jammer was, want het genieten van blije groepen bezoekers bleef nu ook achterwege. Ook
voor het nieuwe jaar hebben wij nog geen planning kunnen maken. De regels voor het aantal
bezoekers die je thuis mag ontvangen zijn nog steeds heel streng. We gaan het ook niet extra
opzoeken, dus houden wij ons tot nader order netjes aan de regels. Tijdens de Rabo Clubkas actie
hebben wij door het wegblijven van de bezoekers helaas minder stemmen gehaald als het jaar
daarvoor. Toen stonden er twee van onze tractoren in het kader van de Kinderboekenweek voor de
boekwinkels in twee verschillende dorpen.
Maar ondanks het feit dat wij nu niet aan de weg konden timmeren, kregen wij uit het Rabo Clubkas
fonds toch nog ruim € 340,- op de rekening van de Stichting gestort. Iets waar we de Rabobank zeer
dankbaar voor zijn en deze dank ook bij de organisatie hebben overgebracht.
Ondanks het feit dat wij de verschillende activiteiten niet door konden laten gaan, kijken wij toch
weer met veel vertrouwen naar de toekomst. In de hoop dat wanneer de situatie weer normaal
wordt, wij onze deuren voor onze bezoekers weer wijd open kunnen zetten!

