JAAROVERZICHT 2021 VAN MUSEUM MOLENAARS OUDE TRACTOREN COLLECTIE.

Bezoekers
Door de Corona en de daarmee gepaard gaande lockdown was ons museum net als alle andere
openbare instellingen de eerst 4 maanden van 2021 verplicht gesloten. Pas in mei werden de
maatregelen mondjesmaat versoepeld. Zodra het weer mocht hebben wij heel bewust onze deuren
weer opengezet. Uiteraard met niet meer als het aantal toegestane bezoekers. Met de verplichte 1,5
meter afstand en de mondkapjes. Veel mensen waren blij dat wij weer, zij het onder strikte
voorwaarden, open mochten.
Op 29 mei hadden wij als buiten activiteit de door de Corona naar eind mei verplaatste NL Doet! Met
een kleine groep hebben wij met de deuren wijd open met enkele vrijwilligers zowel binnen als het
buiten terrein opgefrist. Omdat het nu eind mei plaats vond konden we heerlijk van het mooie weer
gebruik maken.
Door het mooie weer kwamen ook weer groepjes motorrijders bij ons museum langs. Ook werden
wij benaderd door de Culturele Erfgoed Commissie van onze gemeente.
Inmiddels waren de bezoekers maatregelen verruimd en kregen wij vanuit zowel de gehele
gemeente als ook elders uit het land steeds meer bezoekers. Uiteraard met de verplichte
mondkapjes en de anderhalve meter afstand. Ook hadden wij op onze site vermeld dat vooraf
reserveren i.v.m. de tijdsloten voor bezoek gewenst was. Dat werkte heel goed. De bezoekers
kwamen zo over de dag verdeeld zodat iedereen voldoende ruimte had en zich veilig een beeld kon
vormen van zowel de tractoren collectie als het leven van alledag in vroeger tijden. Alleen het
gezamenlijke koffiedrinken na afloop van de rondleiding hebben wij vanwege de maatregelen
noodgedwongen afgeschaft.
Als de strenge lockdown weer versoepeld wordt willen veel mensen ons weer komen bezoeken. Daar
hebben mensen al contact over met ons opgenomen. Daarom zien wij de toekomst weer met
perspectief tegemoet en is dat een goede stimulans voor ons team om door te gaan.

Museumboerderij als gemeentelijk monument
Doordat er steeds meer mensen ook in onze eigen gemeente zich bewust worden van het behouden
van de nog bestaande historische bebouwing. In deze tijd waarin steeds meer grond wordt opgeëist
voor woningbouw, wegen en industrie, dreigt het oorspronkelijke agrarische karakter van onze
gemeente, steeds meer te verdwijnen. Daarom zijn de leden van de Culturele Erfgoed Commissie aan
het inventariseren gegaan. Daarbij kwamen zij tot de ontdekking dat onze boerderij met
museumstatus één van de oudste boerderijen was van heel Lansingerland.
Omdat er op de lijst van gemeentelijk monument status nog één plaats open was voor deze status,
kwamen de leden van deze commissie langs voor een bezoek naar de staat van oudheid en
originaliteit van ons pand. Een bevriende historicus van ons museum heeft toen een rapport
opgesteld over de historie van onze boerderij. Het blijkt dat de boerderij al op kaarten uit rond 1650
voorkomt. De boerderij was toen in eigendom van de toenmalige burgemeester van Rotterdam.
In zijn rapport maakt hij ook melding van de oudste delen van de stal en de boender. Alsook van de
fraaie authentieke kapgebinten in de originele staat. Naar aanleiding van dit uitgebreide rapport
kwamen er mensen van het Bureau Stad, Land en Dorp een bezoek brengen bij ons. Dit moet
bewaard blijven en verdient de beschermde status van Gemeentelijk Monument was hun unanieme
oordeel. Daarom heeft de Culturele Erfgoed Commissie ons museum voorgedragen voor de status als

gemeent4elijk Monument. Volgens de Commissie is de voordracht bij het College van B en W goed
ontvangen. Wij hebben zelfs ook nog één van de wethouders op bezoek gehad om in ons museum te
komen kijken. We hebben nog geen uitsluitsel gekregen.

Vrijwilligers
Gelukkig hebben wij ook ons vrijwilligers bestand uit kunnen breiden. In de bedankweek voor
vrijwilligers hadden wij ons museum opengesteld voor alle vrijwilligers uit Lansingerland. Die konden
zich inschrijven voor deelname aan een rondleiding door ons museum. Er konden maximaal 15
deelnemers meedoen bij ons. Onze activiteit was volgeboekt. We hebben de groep gevraagd of er
mensen waren die bereid zijn om 1 of 2 keer per maand ons te komen helpen met de rondleidingen.
Dat leverde direct resultaat op. We hebben nu een bekwame en heel enthousiaste vrijwilliger die
heel snel ingewerkt was en die het heel leuk vindt om de rondleidingen te doen. Hij doet helemaal
zelfstandig de rondleidingen en het is een enorme aanwinst
Medewerkers van het Erfgoedhuis Zuid Holland, hebben voor ons op de Erfgoed Vacaturebank
vergezeld van mooie foto’s een oproep geplaatst voor een vrijwilliger voor het technisch onderhoud
voor onze tractoren. Daar heeft ook iemand op gereageerd die heel zijn werkzame leven in het
onderhoud van zowel vrachtwagens als andere motoren heeft gewerkt. Hij is bij ons op bezoek
geweest om te kijken of het wat voor hem zou kunnen zijn. Hij was na afloop heel enthousiast en
heeft beloofd om ons met het onderhoud te komen helpen. Dus voor het technisch onderhoud is nu
ook weer voorzien.

In het nieuws
Op 25 september was er bij Omroep Max een TV uitzending in het kader van de Wederopbouw en de
Marshallhulp. Het programma werd gepresenteerd door Philip Freriks. Veel mensen hebben het
programma bekeken. Ons museum kwam uitgebreid in beeld als onderdeel van het onderwerp van
de serie van vijf verschillende fases van de naoorlogse tijd van de Wederopbouw en de Marshallhulp.
Dat er veel mensen uit het hele land, naar de uitzending hebben gekeken merkten wij direct aan het
aantal mensen die ons daarna hebben gebeld of gemaild om een afspraak te maken. Ze hadden ons
museum en onze site gevonden op internet. Zelfs een bus met leden van de HMT, starten hun
rondreis door Nederland bij ons.

Bestuurlijke aangelegenheden
Ook bestuurlijk hebben we een intensief jaar gehad. Door de invoering van de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) hebben we in het voorjaar eerst een webinar gevolgd over dit
onderwerp. Vanaf 1 januari 2021 is deze nieuwe wet voor Stichtingen en verenigingen van kracht.
We mogen er meerdere jaren over doen om alle regels door te voeren.
Ten eerste hebben wij een WBTR stappenplan aangeschaft. Hierin staat stapsgewijs welke
veranderingen gedaan moeten worden. Wij hebben een huishoudelijk reglement in concept
opgesteld. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt dit concept besproken en waar nodig aangepast.
Ook zullen we ons beleidsplan actualiseren. Verder bespreken wij tijdens de bestuursvergaderingen,
die wij 4 tot 5 keer per jaar beleggen, aan de hand van de voorbeelden uit het stappenplan onze
Statuten om deze waar nodig aan te gaan passen. We zetten eerst alle vereiste aanpassingen goed
op een rijtje en als alles in orde is gaan we langs de notaris om het te laten passeren. De wet geeft
hier voldoende tijd voor.
Bij elke bestuursvergadering komt er een nieuw onderwerp van de WBTR op de agenda wat door het
hele bestuur besproken wordt. Net zo lang tot we alle onderwerpen behandeld hebben.

Er worden wat de bestuurlijke aansprakelijkheid betreft steeds weer nieuwe regels van kracht. Deze
dienen om bestuurders nu en in de toekomst te beschermen. Zo kregen wij een brief van de Kamer
van Koophandel, waarin een nieuwe Europese richtlijn voor bestuurders met een
meerderheidsbelang en minstens 25 % stemrecht uitgelegd (Ultimate Beneficial Owner -UBO). Voor
onze stichting betekent dit dat alle bestuursleden gelden als uiteindelijk belanghebbende en in de
UBO-registratie dienen te worden opgenomen. De bescheiden daarvoor hebben wij met
ondertekening van de voorzitter naar de Kamer van Koophandel opgestuurd.

leven van Alledag in vervlogen tijden zijn komen kijken. Iedereen was blij dat wij de tijden van
weleer in een goed geconserveerde omgeving voor het nageslacht bewaren. Verschillende families
maakten afspraken voor een familiedag. Oud en jong zeiden ons dat het verleden niet verloren en
vergeten mag worden en dat wij en onze opvolgers er goed voor moeten zorgen. Het was
hartverwarmend dat tot aan de nieuwe strenge lockdown in december er steeds bezoekers naar ons
toekwamen. Ook maakt men contact om na de versoepeling van de maatregelen weer afspraken
voor bezoek te kunnen maken. Door al dit enthousiasme gaan wij in de toekomst als we weer open
mogen verder met het ontvangen van bezoekers.

