Jaarverslag 2013 Stichting Molenaar’s Oude Tractoren Collectie
Museumbezoek
Ook dit jaar kwamen bezoekers zowel in groepsverband als individueel uit alle windstreken naar ons
museum.
Op 2 maart kwam de landelijke Oude Tractoren en Motoren Vereniging met ruim 100 personen op
bezoek. ’s-Morgens was er in Rehoboth zalencentrum de jaarvergadering met aansluitend de lunch,
waarna men naar ons museum kwam kijken. Iedereen was zeer onder de indruk van alles.
Meerdere groepen nemen ons museum op in hun uitstapjes, bijv.; tijdens een rally voor oldtimer
auto’s.
Op 15 en 16 maart deden wij weer mee met NLDOET. Ook dit jaar kwamen weer een aantal
vrijwilligers ons helpen, dat geeft een groot gevoel van saamhorigheid, hoewel wij deze mensen
helemaal niet kennen.
Op 20 maart organiseerde de Gemeente Lansingerland, een bijeenkomst voor alle nieuwe inwoners
van onze gemeente. Verenigingen en Stichtingen waren uitgenodigd om in de hal van het nieuwe
Gemeentehuis een stand te bemannen en zo hun organisatie onder de aandacht van de nieuwe
inwoners te brengen. Het was een leuke en zinvolle ervaring en het bracht ook weer bezoekers naar
ons museum.
In april hebben we vanwege gezondheidsproblemen en ziekenhuisopname van onze voorzitter
J.Molenaar, verschillende afspraken moeten annuleren Deze groepen hadden hun jaar actieviteiten
programma al helemaal ingevuld. Nu nemen zij ons volgend jaar in hun programma op.
Het bestuur heeft zeer intensief vergadert i.v.m. de inschrijving in het museumregister Nederland.
De deadline was op 15 april. Eind april hebben we ook een bestuursmutatie gehad. Onze secretaris
de heer Tom Spaan, liet ons weten dat hij van zijn werkgever de Rabobank, i.v.m. vermeende
belangenverstrengeling niet langer een bestuursfunctie mocht vervullen.
Na enig speurwerk zijn wij er in geslaagd de vacature te vervullen. Wij hebben in de persoon van
mevr. Betty Snijders een nieuwe secretaris gevonden. Zij was al vrijwilligster in onze organisatie.
Zij is een gepensioneerd juriste en heeft daardoor een zeer grote documenten kennis, deze
vaardigheid komt goed van pas in het bestuur van onze organisatie. Op 29 april is de nieuwe
bestuurssamenstelling bij de Kamer van Koophandel doorgevoerd.
Begin mei kregen wij van mevr. Bruggeman van het museumregister een telefoontje, dat onze
inzending nog niet geheel aan de normen voldeed. Zij heeft ons een overzicht van de tekortkomingen
doorgemaild en gaf ons het advies contact op te nemen met de museum consulente van het
Erfgoedhuis Zuid – Holland. We kregen 3 maanden de tijd om de vragenlijst te verbeteren.
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Na overleg met de museumconsulent mevrouw Tegelaers, kwam deze ons museum op 24 mei
bezoeken. Enkele dagen eerder had zij ter voorbereiding een bezoek gebracht aan het tractoren
museum in Tiengemeten.
Zij was laaiend enthousiast over onze tractoren collectie,’Waarom weet ik niet dat hier zo’n grote
collectie tractoren is en zo dichtbij Delft.
Met deze schitterend gerestaureerde en qua opstelling en documentatie goed gepresenteerde
unieke collectie tractoren kunnen jullie je heel goed onderscheiden.
Alleen moeten jullie de verzameling huishoudelijke voorwerpen drastisch inkrimpen. Er zijn al zoveel
Streekmusea en Oudheidskamers in de regio, daar kunnen jullie je niet mee onderscheiden.
Concentreer je op de collectie tractoren en zet alle daarbij behorende attributen, zoals smeerolie
blikken en sleutels en ander gereedschap bij de tractoren. Hou daarbij ook de interessantste dingen
uit het dagelijks leven van vroeger als rekwisiet bij de collectie, dan krijg je een overzichtelijk geheel.
Ook gaf zij het advies om contact op te nemen met de Mobiele Collectie Nederland. Deze organisatie
heeft een registratiesysteem dat beter geschikt is om alle tractoren te registreren als het Adlib
programma, wat meer bedoeld is om kunst ,meubels en klederdrachten te registreren. Heel
enthousiast zei ze; “ Als het jullie lukt om in het museumregister ingeschreven te worden, heb je dat
toch maar mooi gedaan. Er zijn in Zuid-Holland ruim 600 musea en maar 10 procent daarvan is
ingeschreven!’, aldus mevrouw Tegelaers. Ook vond zij dat er mensen met gouden handjes aan de
tractoren hadden gewerkt.
De conditie van de rubberen onderdelen zoals de banden waren perfect, hoe houden jullie deze zo
goed, zonder droogte scheuren, wat bij andere musea vaak een zwakke plek is. De banden en
andere rubberen onderdelen worden na binnenkomst van het object, direct behandeld met een
speciaal preparaat, zodat deze niet verder kunnen uitdrogen en dat is een effectieve methode .
Daarnaast zijn de klimaat omstandigheden, zoals voldoende ventileren en alles vorstvrij houden met
de juiste luchtvochtigheid en invloed van zonlicht ook van groot belang.
Met al deze goede adviezen heeft zij ons flink op weg geholpen, ze gaf aan ons graag nog verder te
willen helpen, maar door de steeds meer zich terugtrekkende overheid, kon zij ons helaas maar korte
tijd van dienst zijn. Haar advies om contact op te nemen met de Mobiele Collectie Nederland,
hebben wij ter harte genomen. Zo kwamen wij in contact met de heer Max Popma, die ons heeft
bezocht. Ook hij was onder de indruk van onze schitterende collectie, die het verdient om bewaard
te blijven en door te geven aan de volgende generaties. Dat schreef hij in ons gastenboek.
Wij hebben afgesproken dat hij voor ons een registratiesysteem gaat opzetten, daar kunnen alle
technische en andere relevante gegevens worden ingevoerd en opgeslagen, samen met een foto van
het object. De ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het systeem van de Mobiele Collectie
Nederland Daar kan elk lid van deze organisatie inloggen en met de zoekterm tractor of Mc. Cormick
kan men zo onze tractoren met alle ingevoerde data per object aanklikken en bekijken. Het is tevens
een back -up voor ons mocht onze computer bijvoorbeeld crashen.
Tessa heeft al een aantal tractoren ingevoerd en het ziet er heel goed uit. De heer Popma is ook met
een collega museumconsulent voor Erfgoedhuis – Noord – Holland, dhr. Sparreboom komen kijken,
deze was nieuwsgierig geworden van alle enthousiaste verhalen. Ook deze cultuurkenner was onder
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de indruk. “Een levenswerk van verzamelen en restaureren. Prachtig museaal initiatief, veel succes
met het vervolg”, schreef hij in het gastenboek.
Deze man heeft ook klimaatmetingen verricht in alle hallen en deze waren zonder meer allemaal
goed. Zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid en de licht inval. Ons technisch bestuurslid
heeft deze metingen verder verfijnd. De resultaten zijn in een tabel vastgelegd en door verschillende
deskundigen gecontroleerd en goedgekeurd. Dat is weer een belangrijk aspect voor het
Museumregister.
De heer Popma heeft ook een offerte gemaakt voor een eenvoudige website. Het bestuur heeft na
overleg besloten om de heer Popma deze opdracht voor onze organisatie uit te voeren.
Inmiddels heeft het bestuur niet stil gezeten maar zijn flink aan de gang gegaan met de ontbrekende
vraagstukken van het museumregister. Onze nieuwe secretaris is met haar grote documentenkennis
een onmisbare schakel binnen ons bestuur, samen met de penningmeester en de voorzitter vormen
zij het dagelijks bestuur van onze organisatie en hebben zij op bestuurlijk niveau veel werk verricht
aan de voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen.
Ook zijn er twee onafhankelijke heren uit de accountancy wereld, welke elkaar niet kenden de
boeken en financiële jaarstukken komen controleren als kascontrole commissie. Van de
penningmeester hadden zij de stukken vooraf toe gemaild gekregen, zij zijn zeer grondig te werk
gegaan en de stukken moesten een kleine aanpassing ondergaan. Nadat de penningmeester hieraan
had voldaan, gaven zij hun fiat en ondertekenden zij samen de verklaring. Deze verklaring is samen
met de andere vereiste vraagstukken en de uitwerking daarvan naar het museumregister Nederland
digitaal verstuurd.
Tot onze grote vreugde werden wij op 18 september gebeld door mevrouw Mulder onze auditor,
met de mededeling dat onze organisatie grote vooruitgang heeft geboekt. Als het bestuur van ons
museum dat wil, kunnen wij de laatste fase van het groeimodel voor registratie doorlopen. Daarvoor
dienen wij nog aan 3 vraagstukken uit de B categorie te voldoen. Na overleg heeft het bestuur
besloten om voor deze optie te kiezen en wij hebben dat aan mevrouw Mulder laten weten. Daarop
heeft mevrouw Mulder ons een lijst gestuurd waaruit het bestuur 3 onderwerpen kan kiezen. Het
bestuur is in overleg over deze 3 vraagstukken en werkt deze verder uit.
Inmiddels gaat ook de registratie van de tractoren gestaag door. Het is een flinke klus en we doen
veel onderzoek zowel naar de herkomst als ook de technische gegevens van de tractoren. Gelukkig
hebben wij een uitgebreide bibliotheek waaruit wij veel gegevens over de historie van de tractoren
kunnen halen. Je ziet als het ware de hele ontwikkeling van de landbouwmechanisatie voorbij
komen. Al deze gegevens gebruiken wij ook weer voor ons educatie programma voor scholieren.
Doordat wij steeds bezig zijn met de ontwikkeling van onze organisatie, zowel bestuurlijk als ook naar
buiten toe, krijgen we ook steeds meer bezoekers, niet alleen mensen uit de landbouw, maar ook de
Rotaryclub en de Ridders van de Ronde Tafel en de Lions. Zij zijn verbaasd over de gedetailleerde
technische uitleg die ze tijdens de rondleiding te horen krijgen. Door al deze ervaringen en de
vragenlijst van het museumregister komt er steeds meer structuur in onze organisatie. De Commissie
van Cultureel Erfgoed van de gemeente Lansingerland heeft ons ook bezocht en heeft met verbazing
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zowel de cultuurhistorische waarde van onze boerderij, als ook de collectie van tractoren
aanschouwd. Zij wensen ons veel succes met de voortzetting.
Het bestemmingsplan Lint Noord het gebied waar in ons museum is gevestigd , heeft onlangs een
bestemmingswijziging ondergaan. Daarin staat aangegeven dat de bestemming van ons museum als
geheel van grote cultuur historische waarde is. Het plan is inmiddels goedgekeurd en definitief,toch
wel iets om trots op te zijn. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat ons museum tot in lengte van
jaren op deze plaats gevestigd kan blijven. De commissie heeft ook een aanbeveling bij het College
neergelegd om onze historische boerderij met de in de stal unieke historische z.g. “Dwarsligger”
bouwtechniek. Op de lijst van monumenten te zetten. Echter door de precaire financiële situatie van
de gemeente wordt er met deze lijst voorlopig uit geldgebrek niets gedaan .
Ook de overige activiteiten gingen gewoon door, allerlei shows werden met onze tractoren bezocht.
Wel met de kleinere dus ook lichtere tractoren. Deze zijn namelijk wat praktischer in het vervoer en
laden en lossen. De motoren van deze tractoren lopen op (super) benzine, dus moeten wij met een
paar jerrycans nogal eens langs de pomp, zelf voegen wij dan een loodvervanger toe om de super
kwaliteit zoveel mogelijk te benaderen. Vooral september was een maand met veel activiteiten in en
om het museum. Eerst was er deelname aan het oogstfeest, daarna de jaarlijkse barbecue voor onze
vrijwilligers, het uitstapje met de hobbyisten van onze OTMV afdeling het bezoek van de Rotaryclub,
niet te vergeten de RABO sponsor fietstocht waar 15 mensen voor ons het mooie bedrag van € 150,bij elkaar fietsten. Tenslotte op 28 september de familiedag van het geslacht Molenaar, waarbij 40
familieleden herinneringen ophaalden over de logeerpartijen die zij vroeger op de Hoeve Molenaar
beleefd hebben, samen met de stamboom en de geschiedenis vanaf 1680 een geweldige dag. De
organisator van de dag, de heer J.P. Molenaar heeft een document opgesteld over de bewoners van
“Hoeve Molenaar”door de eeuwen heen. Het beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het
gebied door de eeuwen heen. Het is een leerzaam en zeer interessant geheel geworden, daarom
hebben wij het ook (met goedkeuring) van de auteur in ons educatie programma opgenomen. Met
deze info hebben wij al verschillende mensen erg blij gemaakt. Het staat inmiddels ook op onze
website!
Als onze website online is willen wij daar een activiteiten kalender publiceren dan kan iedereen zien
wat er alzo te doen is en kunnen ook mensen uit andere plaatsen ons nog beter vinden, een
bezoeker schreef in ons gastenboek “Hier wordt ik superblij van”. Wij hopen nog lange tijd onze
passie over het agrarisch cultureel historisch erfgoed met anderen te kunnen delen, zodat zoveel
mogelijk mensen hiervan getuige kunnen zijn.
Op 21 oktober kwam mevrouw Mulder auditor van het Museumregister een audit bezoek aan ons
museum brengen. Van het bestuur waren voorzitter en secretaris aanwezig, ook de dames Ina
Molenaar en Tessa van der Spek waren als ondersteuning van het secretariaat aanwezig. Onze
technisch vrijwilliger Frans Burgstad was druk met zijn restauratie werkzaamheden in de werkplaats.
Mevrouw Mulder heeft alle stukken grondig bestudeerd en waar nodig werd door bestuur uitleg
gegeven. Tessa heeft haar de voortgang van het registratieproces op de computer laten zien. Na de
lunch heeft zij een rondgang gemaakt door het museum en de werkplaatsen gemaakt en met onze
technisch vrijwilliger gesproken over het restauratie proces. Die middag ging hij beginnen om de
romp van de rups tractor, welke helemaal gestript en van verf, olie en vetresten was ontdaan in de
primer te spuiten. Daarom waren de brandblussers in de werkplaats afgedekt met een kleed, anders
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komen ze vol met verfresten te zitten doordat de nevel neerslaat op alle niet afgedekte objecten.
Hierdoor kunnen de belangrijke delen als spuitmond verstopt raken zodat ze niet goed meer werken.
Uit voorzorg worden dus alle objecten afgedekt. Het nadeel is echter dat deze voor de
brandveiligheid belangrijke objecten tijdelijk aan het oog onttrokken zijn. Ter plekke heeft mevrouw
Mulder daar niets van gezegd, dat is wel jammer want dan hadden wij haar gelijk uitleg kunnen
geven. In haar rapport heeft ze vermeld dat er totaal geen blusapparatuur in de werkplaatsen
aanwezig was en ook onvoldoende rookmelders. Inmiddels hebben wij 7 extra rookmelders in de
diverse ruimtes gemonteerd en ook de brandblussers in alle ruimtes voor zover dat niet het geval
was op strategische goed zichtbare plaatsen opgehangen. Deze brandveiligheid apparatuur is samen
met het instructieplan van brandweercommandant Peter Schuurmans en het ontruimingsplan met
plattegrond, waarop alle belangrijke aspecten voor de ontruiming in de legenda staan aangegeven,
hiermee zijn al een groot aantal tekortkomingen door het bestuur opgelost.
Volgens het rapport dient het bestuur ook een meerjarenbeleidplan tot 2018 op te stellen samen
met een begrotingsplan over dezelfde periode. Onze penningmeester gaat hiermee zo snel mogelijk
als zijn drukke werkschema dat in het nieuwe jaar toelaat mee aan de slag. Eerst moeten wij alle
relevante stukken van de Bank e.d. in ons bezit hebben. Daarna kan hij de jaarrekening opstellen en
aan de hand van de uitkomst hiervan de begroting opstellen. Ook de leden van onze kascontrole
commissie hebben gevraagd of zij, door hun drukke werkzaamheden in het begin van het jaar, hun
controle uitmogen voeren nadat zij alle jaarrekeningen voor hun clientèle en leden van de
accountantsvereniging hebben gecontroleerd, zodat zij in alle rust hun controle kunnen uitvoeren.
Natuurlijk hebben wij hier geen probleem mee als je de penningmeester van de landelijke
accountantsvereniging en een accountantfiscalist als leden van de kascontrole hebt weet je dat deze
mensen door hun werk druk bezet zijn.
Onze website is 1 december in de lucht gegaan en alle voor de ANBI benodigde gegevens staan
hierop vermeld. Volgens de heer Maas, ons aanspreekpunt bij deze dienst voldoen wij wat hem
betreft aan de ANBI voorwaarden, hij vindt dat het bestuur van een kleine organisatie als de onze
hard heeft gewerkt, temeer omdat wij i.s.m. zowel ons accountants- en notariskantoor de nodige
testamentair en fiscale maatregelen hebben genomen. Onze notaris heeft ook onze statuten uit
1992 tegen het licht gehouden en gecontroleerd op de ANBI voorwaarden. Volgens haar zijn deze
statuten volledig ANBI - proof. Mocht het zo zijn dat volgens het Museumregister er toch nog
aanpassingen dienen te worden aangebracht, dan verzoekt zij deze organisatie om met haar contact
op te nemen om deze aanpassingen alsnog uit te voeren. De heer Maas gaf als hint aan het
museumregister, om voor kleine organisaties als de onze, er geen mogelijkheid is om een lichtere
versie van bijv. de Ethische Code Musea te hanteren. Kleine organisaties welke alleen met
vrijwilligers werken hebben geen heel bestuursapparaat achter zich waar op zij terug kunnen vallen,
zoals het Rijksmuseum, de Kunsthal of Boijmans. Ondanks dat gaat er ook bij de grote musea nogal
eens wat mis, voor kleine musea zijn de vaak zeer strenge regels bijna onuitvoerbaar, ook al omdat
ze maar een heel klein budget hebben. Misschien is deze hint het overwegen waard? Temeer omdat
in ons museum nog nooit een calamiteit, zoals ondergelopen kelders of brutale diefstal heeft
plaatsgevonden en er ook van fraude nooit enige sprake is geweest. Kleine musea welke zich met
weinig financiële middelen, volledig inzetten om de cultuurhistorie zo goed mogelijk voor iedereen
te behouden, zouden daarom als stimulans extra beloont moeten worden in de vorm van een
speciale beoordeling.
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Op de op 20 december gehouden bestuursvergadering, is besloten om per i januari 2014 een nieuwe
voorzitter te benoemen. Met de door het bestuur in de vergadering van 10 november opgestelde
profielschets, hebben wij enige kandidaten benaderd. Deze hadden echter door hun drukke
werkzaamheden, vooralsnog geen tijd om deze functie te vervullen. Wel deden ze onafhankelijk van
elkaar de suggestie om mevrouw Molenaar- Bade voor deze functie voor te dragen. Het bestuur
heeft dit advies ter harte genomen en haar gevraagd deze functie te willen vervullen. Zij is goed
ingewerkt in de materie en heeft door vroegere bestuursfuncties voldoende bestuurlijke ervaring.
Nadat haar door het bestuur was gevraagd deze functie te willen vervullen, stemde zij toe om dit te
doen. In de bestuursvergadering van 20 december 2013, is door het bestuur unaniem besloten, dat
deze bestuursmutatie per 1 januari 2014 van kracht wordt. Deze mutatie wordt bij de Kamer van
Koophandel doorgegeven. In de notulen van deze bestuursvergadering wordt uitgebreid melding
gemaakt van dit feit. Ook de heer Molenaar wordt bedankt voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor
de Stichting. Mevrouw Molenaar dankt het bestuur in het vertrouwen dat zij in haar stellen en hoopt
op een langdurige en vruchtbare samenwerking.
Sinds onze website online is, krijgen wij ook steeds meer geïnteresseerde bezoekers, welke ook heel
enthousiast zijn over de rondleiding met de geweldige uitleg op technisch gebied, op een manier die
voor iedereen begrijpelijk is. Vooral de laagdrempeligheid stimuleert mensen om op bezoek te
komen en zo de cultuur uit vervlogen tijden op te snuiven, zoals een bezoekster het schreef in ons
gastenboek. Ook zijn er al verschillende boekingen voor het volgend jaar binnen. Families die hun
Nieuwjaars bijeenkomst bij ons afsluiten, maar ook personeelsverenigingen van bedrijven, erg leuk!
Zo werpen de vele vergader sessies die het bestuur de laatste anderhalf jaar heeft gevoerd zijn
vruchten af en zijn we ondanks het vele werk wat dit met zich meebracht, trots op het resultaat en
gaan we vol vertrouwen 2014 tegemoet.

Wat de rondleiding betreft, deze wordt ook op schrift gesteld, het is echter nog niet helemaal klaar
omdat de invoer en het registreren van alle tractoren de meeste prioriteit had. Maar voor het
komend jaar gaan we ook dit zeker afronden en misschien ook wel op de website plaatsen. We
leiden altijd rond in groepen van ten hoogste 10 personen, in de praktijk blijkt dat dit de meeste
interactie geeft met het publiek, onze persoonlijke benadering wordt door iedereen zeer op prijs
gesteld, omdat het volgens onze bezoekers veel warmer is als een rondleiding via audio en video
apparatuur. Ook door het volgen van workshops, aangeboden door de Kamer van Koophandel en de
gemeente Lansingerland blijft het bestuur op de hoogte van allerlei zaken welke voor bestuurders
belangrijk zijn.
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