Zonder vrijwilligers geen museum!
Bestuur en organisatie
Ons museum ondergebracht in Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie opgericht, zes januari in
1992 wordt bestuurd door vijf zeer gedreven vrijwilligers. Zij doen dit geheel belangeloos, naast hun
drukke baan of eigen bedrijf. Sinds 18 juni 2014 staat onze organisatie geregistreerd in het Museum
Register Nederland. Voor een kleine organisatie als de onze een geweldige prestatie, waaraan alle
bestuursleden intensief hebben meegewerkt. Daar mogen we best trots op zijn.

Samenstelling bestuur.
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

Overige vrijwilligers
Ondersteuning secretariaat: Tessa van der Spek en Isabelle van Kouwen.
BHV vrijwilliger tevens onderhoud buitengebied van museum: Hans van der Spek.
Restauratie en technisch onderhoud tractoren en werktuigen: Jan Molenaar en John Verboom
samen met supervisor Frans Burgstad.
Rondleidingen en ontvangsten: Joke en Gerard Wielinga, Janny en Jos Holleman en Ina Molenaar.
Onderhoud en beheer website: Erik Greuter, Isabelle van Kouwen en Tessa van der Spek.
Opgemerkt dient nog te worden dat onze vrijwilligers qua leeftijd variëren tussen de 17, onze jongste
medewerkster Isabelle en onze nestor Gerard van 83 jaar! En alle leeftijden daar tussen. Het is altijd
heel gezellig wanneer alle vrijwilligers bij elkaar zijn en elkaar op alle mogelijke fronten bijstaan en
adviseren bijvoorbeeld tijdens de Open Dag.
Al onze vrijwilligers zijn op een breed front inzetbaar, waarbij dient te worden opgemerkt dat wij
tijdens de landelijk georganiseerde NL Doet dagen elk jaar weer een aantal vrijwilligers in dit kader
ons komen helpen met werkzaamheden als het poetsen en schoonmaken van de tractoren en het
verven van diverse werktuigen. Daarnaast kunnen wij bij het organiseren van een Open Dag rekenen
op de hulp van een groot aantal vrijwilligers die zich eveneens geheel belangeloos beschikbaar
stellen als parkeerwacht extra BHV-ers met certificaat. Bij de kassa en de catering en het algehele
toezicht. Dit alles geschied volgens een door het bestuur opgesteld draaiboek volgens de Plan, Do,
Act en Check-methode waar we heel goede ervaringen mee hebben.

Werkzaamheden bestuur
Voor elke organisatie geldt dat deze staat of valt bij een goed bestuur! Wij prijzen ons gelukkig met
onze zeer vakkundige bestuursleden. Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen profielschets, waardoor
de speciale vaardigheden goed uit de verf komen en bijdragen aan zowel de best practise als de
cultural governance methodiek, die door het Museum Register wordt aanbevolen. De taken zijn in
onderling overleg verdeeld zodat iedereen weet wat er van hem of haar bestuurlijk verwacht wordt.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris/penningmeester. Zij
onderhouden onderling contact over de lopende zaken, hierbij worden zij ondersteund door onze
twee jeugdige vrijwilligers Tessa en Isabelle, die verslagen uitwerken in een mooie lay-out en ze
opslaan in het archief en als dat nodig is op de website plaatsen. Zij werken heel professioneel hun
werk is echt top! Wat zouden wij als bestuur zonder hun hulp moeten? Zelf doen zij hierdoor heel
veel ervaring op die zij weer kunnen gebruiken voor hun opleiding. Voor de organisatie is het heel
belangrijk dat jeugdige vrijwilligers zo spelenderwijs worden opgeleid en zo later het stokje kunnen
overnemen. Dat is heel belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. Tussen de bestuursleden
en het DB vindt er indien nodig tussen de periodieke vergaderingen nauw overleg plaats over het te
voeren beleid. Dit vindt iedereen een prettige manier van werken en houd de lijnen tussen de
bestuursleden kort. Op deze wijze kan er tussentijds snel worden beslist.
Financiële controle door kascontrolecommissie
Jaarlijks wordt het financiële jaarrapport door een zeer vakkundige commissie, bestaande uit 2
personen afkomstig uit de accountancy en fiscale branche nauwkeurig gecontroleerd. Nadat zij geen
onregelmatigheden hebben gevonden, leggen zij hun bevindingen vast in een rapport. Dit rapport
wordt samen met het financiële verslag en het jaarverslag van alle activiteiten van de organisatie
door onze jeugdige webbeheersters op onze site geplaatst, zodat de ANBI- dienst deze kan inzien en
op juistheid kan controleren. Wat onze kascontrole commissie betreft, kunnen wij meedelen dat
deze op hun vakgebied zeer vakkundige mensen, hun diensten geheel belangeloos verrichten en zo
mee doen aan een stukje vrijwilligerswerk voor onze organisatie. Daar zijn we heel blij mee!
Website beheer en onderhoud
Naast de onmisbare hulp van onze al eerder genoemde jeugdige vrijwilligers, hebben wij via NL Doet
dit jaar assistentie gekregen van een vrijwilliger, die websites ontwerpt en bouwt. Onze website was
nog uitgerust met een oud CMS systeem. Hierdoor konden onze beide helpsters zelf geen berichten
op de website plaatsen. Wij zijn daarom heel blij met de zeer vakkundige hulp van Erik Greuter, die
zich via NL Doet heeft aangemeld als vrijwilliger en voor ons het CMS systeem heeft overgezet naar
een moderne versie. Daarbij heeft hij ook Tessa en Isabelle uitgebreid opgeleid, zodat zij nu zelf
eenvoudig alles op de website kunnen plaatsen. Erik kan bij de dames niet meer kapot!
Restauratie en onderhoud
Voor deze belangrijke afdeling hebben we drie
vrijwilligers die twee tot drie middagen per week
objecten onderhanden nemen. Jan Molenaar, Frans
Burgstad en John Verboom zijn hier heel wat uren
mee bezig! Dit gebeurt volgens het stappenplan. Zo
worden tractoren en werktuigen eerst helemaal

gestript, dat is makkelijk gezegd maar in de praktijk is dat nog een hele klus. Alle onderdelen worden
verwijderd en daarna van vet en roest ontdaan. Echt elk roestplekje wordt helemaal blank geschuurd
en al het vet wat zich in de loop der jaren tijdens het gebruik van het werktuig heeft vastgekoekt,
moet verwijderd worden. Datzelfde geld ook voor oude verflagen. Pas als alles helemaal blank en
vetvrij is wordt begonnen met de volgende stap. De schoongeschuurde onderdelen worden in de
primer gezet, zodat ze tegen roest beschermd zijn. Bij tractoren wordt dan het technische gedeelte
helemaal gedemonteerd en schoongemaakt, kapotte onderdelen worden vervangen en als deze niet
meer verkrijgbaar zijn wordt geprobeerd de oude onderdelen te repareren. Gelukkig heeft Frans
Burgstad heel veel ervaring opgedaan tijdens zijn 45 jarig dienst-verband bij het
landbouwmechanisatiebedrijf ELM in Bleiswijk. Hierdoor kan hij heel veel zelf repareren, soms bij
heel oude tractoren met benzine motoren (die heeft hij in zijn lange loopbaan nooit gerepareerd)
vraagt hij advies aan onze benzine motoren techneut in het bestuur en samen komen zij er dan uit.
Als alle technische problemen verholpen zijn en de motor gestart kan worden gaan ze verder met de
volgende stap. Het prepareren van de motor en de overige onderdelen zoals banden, spatborden en
motorkap. Er mogen ook absoluut geen lekkages optreden dus worden alle koppakkingen en
afdichtringen en de radiateur gecontroleerd. Als alles goed dicht is gaan ze verder met de volgende
fase. Het plaatwerk moet strak in de lak. Het lijkt allemaal een peulenschilletje als je het zo opschrijft,
maar het is vaak maanden lang hard werken. Soms komen er buren kijken om te vragen of het al
klaar is, die vinden het allemaal veel te lang duren maar daar trekken deze drie mannen zich niets
van aan, ze gaan stug door net zo lang tot alles helemaal klaar is en de tractor of het werktuig weer
kan worden opgebouwd. Pas als alles helemaal klopt wordt het object weer opgebouwd. Tijdens het
restauratieproces zijn er steeds foto’s
genomen van het object, enerzijds om
de werkvolgorde vast te leggen maar
ook om te kijken hoe alles weer op de
juiste plaats moet worden opgebouwd.
Als dan na afloop van het hele proces
alles klaar is en het werkt nog ook, dan
zijn onze restauratie kanjers trots en
helemaal blij met resultaat waar zij
vele maanden over hebben gedaan.
Bravo voor al het werk en het engelen
geduld waarmee zij al veel klussen
hebben geklaard!
BHV en Veiligheid
Onze vrijwilliger Hans van der Spek is onze vaste BHV-er. Hij woont vlak naast het museum en dat is
heel praktisch. Wanneer er grote groepen op bezoek 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 de brandweercommandant Peter Schuurmans opgesteld en dit is
een goede leidraad bij de oefeningen. Naast zijn BHV werkzaamheden waarvoor hij regelmatig
cursussen volgt om zijn kennis up to date te houden, verzorgt hij ook het buiten terrein van het
museum, zodat dat er altijd keurig bij ligt want dat is ook een visitekaartje en zorgt voor een goede
indruk. Wanneer dat nodig is assisteert hij ook met de rondleidingen.
Public Relations en organiseren evenementen
De heer Fred Visser is al vanaf het begin actief aan ons museum verbonden. Naast zijn bestuurlijke
werkzaamheden houdt hij zich bezig met de PR bij andere tractorenmusea en evenementen. Hij

heeft een jarenlange ervaring met het organiseren van het Oogstfeest in zijn woonplaats
Zevenhuizen. Hierdoor is zijn inbreng van zeer grote waarde wanneer wij zelf een evenement
organiseren. Samen met de nestor van onze vrijwilligers Gerard Wielinga, die samen met zijn vrouw
Joke jarenlang kampeer begeleiders waren bij de ANWB, stellen zij een draaiboek samen en werken
zo onze andere vrijwilligers in. Zo weet iedereen precies wat er van hem of haar verwacht wordt.
Vooral bij onze tijdelijke vrijwilligers die ons komen helpen bij grote evenementen is deze manier van
werken heel praktisch.

Vrijwilligersbeleid en Vrijwilligersmanagement
Onze organisatie heeft ook een vrijwilligersbeleid opgesteld. Hierin staat precies verwoord wat de
vrijwilligers van onze organisatie kan verwachten en wat de organisatie van de vrijwilliger verwacht.
Dit beleid staat ook op onze website en kan
door iedereen worden in gezien. Daarnaast
voeren we ook een vrijwilligersmanagement.
Het is heel belangrijk om vrijwilligers te
vinden maar nog belangrijker om ze te
binden. Het is belangrijk om aan de
vrijwilligers waardering te tonen voor hun
inzet, bij ziekte hen een kaartje of attentie te
sturen, zodat ze merken dat ze niet vergeten
worden. Eenmaal per jaar organiseren we
een gezellige barbecue met alle vrijwilligers
en hun partners, op deze manier drukken wij
onze waardering uit voor hun onvolprezen
hulp.
Rondleidingen
Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten zijn naast de al eerder genoemde in dit verslag onze
ontvangsten van groepen bezoekers met de daarbij behorende rondleidingen. De supervisie over
deze activiteit ligt bij Ina Molenaar. Maar zonder de inzet van onze vrijwilligers is het onmogelijk om
grote groepen te ontvangen en rond te leiden. Wij zijn daarom ontzettend blij met deze hulp. De
vrijwilligers helpen op afroep en het aantal hangt af van de groepsgrootte. Van te voren nemen we
ook hier het draaiboek rondleidingen door. Een aantal vrijwilligers zorgt voor de ontvangst van de
gasten met koffie en thee met koek. Door deze gastvrije ontvangst voelen de mensen zich welkom
en op hun gemak. Na de ontvangst in onze sfeervolle kantine, geeft Ina Molenaar een korte uitleg
over het geslacht Molenaar en het ontstaan van de collectie. Daarna wordt de groep in kleine
groepen van hooguit 15 personen verdeeld en krijgt elke groep een gids toegewezen. Dat zijn Jan
Molenaar, Frans Burgstad, John Verboom, Hans van der Spek en Ina Molenaar. Elke groep start in
een andere hal ( er zijn 5 hallen), zodat men elkaar niet voor de voeten loopt. Vooraf is met de
coördinator van de groep bezoekers afgesproken waar de interesse van de groep ligt. De ene keer is
dat de techniek en de andere keer ligt het accent meer op de geschiedenis, dat ligt geheel aan de
groep, de rondleiding is nooit standaard een opsomming van een aantal feiten of jaartallen, maar
juist een op maat afgestemde tour . We krijgen groepen uit alle windhoeken, zoals Israel, Canada
Engeland en gelukkig ook uit Nederland. Als er in het Engels of Duits moet worden rondgeleid komen
Isabelle en Tessa ook helpen. Zij spreken hun talen perfect, zo krijgt elke groep een op maat

gesneden rondleiding. Volgens de reacties in het gastenboek worden deze rondleidingen erg
gewaardeerd.
Bijscholing en support van andere instellingen
Onze organisatie is heel blij met de samenwerking van andere cultuur gerichte instellingen.
Allereerst willen wij onze zeer gewaardeerde samenwerking met het Vrijwilligers Informatie Punt
Lansingerland noemen. Annemieke en Magda staan ons altijd bij met advies en tips. Deze nemen wij
altijd zeer ter harte. Ook de workshops die door het VIP worden georganiseerd volgen wij met enkele
van onze vrijwilligers (er mogen per organisatie 2 mensen meedoen). De workshops zijn heel praktijk
gericht en geven goede handvaten om mee te werken in de organisatie! Na afloop van de sessie
krijgen we per mail de handleiding toegestuurd, zodat je altijd een naslagwerk bij de hand hebt. Dan
zijn daar nog de inloopmiddagen voor werven van (tijdelijke) vrijwilligers en voor NL Doet. Onze
organisatie maakt dankbaar gebruik van deze diensten.
Erfgoedhuis Zuid-Holland, ook deze organisatie onder de bezielende leiding van mevrouw Judith
Tegelaers organiseert praktische cursussen over PR beleid, Vrijwilligersmanagement, Rondleidingen
en ook Rondleidingen met kinderen. Deze groep vraagt een heel speciale aanpak. Dit is heel
belangrijk want wij willen cultuur laagdrempelig maken, zodat bij deze groep de interesse voor
cultuur gewekt wordt en zij later weer terugkomen. Voor educatie doeleinden is dit ontzettend
belangrijk. Wanneer je voor deze leeftijdsgroep een leuk programma hebt komen ze met familie en
vrienden terug en zo kweek je het cultuurgevoel spelenderwijs en krijgen we de bezoekers van de
toekomst binnen. Ook met de Stichting Groenzoom werken we samen, omdat we raakvlakken
hebben op het agrarisch cultureel gebied. Met de Stichting Lansingerlandpas werken we ook samen.
Voor elke Lansingerland pashouder geven wij een korting van 20 % op de toegangsprijs zo kunnen
mensen dicht bij huis van de geschiedenis van het agrarisch verleden uit hun streek genieten.
Aantal vrijwilligers werkzaam in onze organisatie
Onze organisatie kan beschikken over een vaste kern van 14 vrijwilligers. Bij grotere evenementen,
zoals het organiseren van een Mc. Cormick Open Dag kunnen wij dat uitbreiden tot 20 personen. Wij
hebben met deze opzet goede ervaringen.
Reacties van een paar van onze vrijwilligers. Waarom ze het juist zo leuk vinden om bij
ons vrijwilliger te zijn
‘Wij zijn de jongste vrijwilligers en
vinden het leuk om in het museum
mee te helpen, samen met de
andere vrijwilligers. De
verschillende leeftijden van alle
vrijwilligers maken het voor ons
jonkies heel apart en divers. Er zijn
mensen van 30, van 40, van 50, van
60 maar ook van 70 en 80 jaar. Zij
vinden het leuk om met ons samen
te werken en wij leren juist weer
een heleboel, van speciaal de
oudere mensen. Die hebben heel
veel levenservaring en die geven
ons adviezen waar wij zelf helemaal niet op zouden komen. Bovendien zijn ze heel erg aardig en kun

je ook met ze lachen. Wat het website werk betreft, daar hebben wij van Erik, onze webmaster heel
veel geleerd. Dat kunnen we ook goed gebruiken voor onze opleiding, dat is gewoon super handig.
We hopen nog lang vrijwilligerswerk voor het museum te blijven doen.’ (Isabelle en Tessa). ‘Ik ben
Frans Burgstad en ben al vanaf 2011 vrijwilliger in het museum. Ben met 61 jaar in de VUT gegaan en
dat is te jong om achter de geraniums te gaan zitten. Dus ik ben heel blij dat ik hier een aantal
middagen per week mijn oude beroep kan blijven uitoefenen. Het is soms een hele uitdaging om van
een hoop roest, waar vaak onderdelen van missen en moeilijk te krijgen zijn, toch weer een lopende
tractor van te maken, ook al kost het soms veel moeite. Als het dan helemaal klaar is geeft dat veel
voldoening. Zo heb ik samen met Jan en het laatste jaar ook met John verschillende tractoren en
werktuigen weer als nieuw kunnen maken. Als administratief medewerker in een grote organisatie
werd ik bij een reorganisatie overbodig. Gezien mijn leeftijd van 62 jaar kom je echt niet meer aan de
bak. Daarom heb ik mij voor NL Doet opgegeven om te komen klussen. Ik vond het zo leuk dat ik heb
gevraagd of ik vaste vrijwilliger bij het museum kon worden, dat mocht en het bevalt mij heel goed.
In de eerste plaats voel ik me niet afgeschreven en de voldoening die het geeft als je onder je handen
een roestig object langzaam aan ziet veranderen in iets moois, dat geeft heel veel voldoening. Ook de
samenwerking met Frans en Jan is leuk en gezellig. Daar geniet ik van ook het assisteren bij de
rondleidingen is heel leuk, door het vrijwilligerswerk heb ik al veel over de landbouw en het verleden
geleerd. Het is leuk om dit ook aan andere mensen over te brengen. Ik voel me ook erg gewaardeerd
en de samenwerking met de andere vrijwilligers is ook heel leuk, zeker de twee jongedames zijn heel
spontaan en de gezamenlijke barbecue was ook heel gezellig ook voor mijn vrouw.’

