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Voorwoord 
 
Na een ruime periode van voorbereidingen, waaronder de oprichting van de stichting 
Historisch Erfgoed Smid Renders (hierna te noemen SSR) is de stichting met veel energie en 
voortvarend te werk gegaan. In de eerdere jaarverslagen hebben we de lezers geïnformeerd 
over de voorbereidingen en totstandkoming van onze bijzondere stichting, en vervolgens 
over het reilen en zeilen sinds de oprichting op 9 maart 2016.  
 
En als ik terugkijk op die periode, dan mogen we constateren dat ons stichting duidelijk haar 
plek heeft gevonden in de wereld van historische stoommachines. Dat blijkt uit de grote 
bekendheid die we inmiddels mogen genieten in binnen- en buitenland, uit de vele trouwe 
vrijwilligers uit de regio die met hun inzet een grote bijdrage leveren aan het functioneren 
van onze stichting.  We prijzen ons zeer gelukkig met de uitstekende samenwerking die we 
ook dit jaar weer met hen mochten hebben.  

 

In dit jaarverslag leest u meer 
over het zeer drukke jaar 2019. 
Maar liefst 17 keer haalden we 
(om met de woorden van de 
oprichter wijlen Smid Jan 
Renders te spreken) 
stoommobiel ‘James’ van stal. 
Zijn slogan ‘James zadel het 
paard, we gaan uit rijden’ heeft 
veelvuldig geklonken het 
afgelopen jaar. 
Het jaar 2019 was dus al het 

vierde jaar van de Stichting Smid 

Renders. Dat we een 

dynamische organisatie zijn, 

blijkt uit de diverse 

vernieuwingen en verbeteringen 

die het  afgelopen jaar tot stand 

kwamen.  Binnen ons bestuur 

waren er in 2019 geen 

veranderingen, we vormen een 

hecht trio en hebben een goede, 

constructieve samenwerking 

met onze Raad van Toezicht.  

 

Gewoontegetrouw zijn ook de financiële cijfers van onze stichting weer door onze 

penningmeester aan dit jaarverslag toegevoegd. Hieruit blijkt dat het jaar ook op dit vlak 

weer goed zijn doorgekomen en we onszelf nog steeds het predicaat ‘financieel gezond’ 

mogen toekennen. Dit is vanzelfsprekend van groot belang om ook in de komende jaren 

onze stichting voort te kunnen zetten.  
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Als ik halverwege 2020 dit voorwoord schrijf, is de wereld in de ban van de “Coronacrisis’ en 

dat heeft ook grote gevolgen voor onze stichting. Alle geplande evenementen zijn 

begrijpelijkerwijs gecanceld. En het is nog maar de vraag of we in 2020 überhaupt ergens 

een show kunnen verzorgen. In het volgende Jaarverslag over 2020 zullen hier uitvoering op 

terugkomen. Voor nu kan ik alleen maar hopen dat we allemaal gezond blijven en onze 

stichting later dit jaar toch weer ergens kan optreden. 

Tot slot dank ik iedereen voor haar of zijn bijdrage aan onze stichting in welke vorm dan ook. 

Juni 2020 
 
 
 
Jan Heijing, voorzitter 
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Het jaar 2019:  

In het vierde jaar van ons bestaan is veel aandacht uitgegaan naar de evenementen en 

shows. Een record aantal van 17 evenementen in binnen- en buitenland zijn bezocht. Van 

oost naar west, van noord naar zuid. Welhaast elke week waren we in het voorjaar en in de 

zomer met onze spullen van huis. Daarbij doe je een groot beroep op je vrijwilligers. 

Daarnaast waren een aantal organisatorische zaken die aandacht vroegen. Ook het 

onderwerp ‘veiligheid’ rondom machines en mensen. Zowel voor, tijdens als na de 

evenementen wordt veel aandacht besteed aan de verschillende veiligheidsaspecten.                                                                                                                 

In de spaarzame vrije tijd dient er ook aandacht te zijn voor het onderhoud en werking 

houden van onze collectie.  

 

 

Evenementen 2019 

In het verslagjaar 2019 waren we te gast op onderstaande evenementen. 

11 januari  Veldhoven   Sjors Creatief activiteit basisscholen 

24 maart  Veldhoven   Voorjaarsstoomdag  

6 en 7 april   Reusel    TC de Vetnippels    

20 en 21 april   Asten    Motorische Demo-Dagen VC de Krum 

11 en 12 mei  Weltersburg, Duitsland  Schmiedefest Weltersburg 

19 mei    Goirle    Food Festival Breehees 

30 mei t/m 1 juni Goes    Sporen naar het Verleden 

8 t/m 10 juli 2019 Græsted, Denemarken  Græsted Veterantræf  

30 juni 2019  Schipluiden     Boeren- en Paardendag 

6 en 7 juli   Altenbeken, Duitsland Viaduktfest 

21 juli    Westerbeek   Westerbeekse Oogstdag 

27 en 28 juli  Panningen   Internationaal Historisch Festival 

11 augustus   Boekel    Boekelse Dorsdag 

17 en 18 augustus Ravels, België   Oldtimer Festival     

1 september  Geffen    Effe noar Geffe 

14 september   Best    Klompenmuseum 

15 september  Hapert    Boerenmert Hapert  
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Bijzondere evenementen 

Hoewel elk evenement bijzonder is worden er in dit jaarverslag 

een tweetal nader uitgelicht. Dat is enerzijds de bijzondere 

buitenlandse trip naar Denemarken en anderzijds onze deelname 

aan het evenement Effe noar Geffe.  

 

Græsted Veterantræf  

Hoewel we elk jaar wel evenementen bezoeken in het buitenland behoort deze activiteit in 

wielertermen tot de buitencategorie. Op hernieuwde uitnodiging bezochten we een 

cultureel evenement in Denemarken, 

in de top van Denemarken, meer in 

het bijzonder in het plaatsje Græsted, 

op ruim 1000 km van Veldhoven. 

Dankzij de medewerking van vele 

vrijwilligers en met de hulp van Johan 

Kwinten uit Westerhoven konden we 

onze machines veilig met een 

dieplader vervoeren naar dit 

meerdaagse evenement. Inclusief 

reizen toch een week van huis.   

Maar eerlijk is eerlijk een geweldig 

spektakel en met mooie 

showoptredens, waar meer dan 

10.000 mensen naar toe kwamen en 

waar we als buitenlandse gasten 

enorm in de watten zijn gelegd met 

prima overnachtingen en goed eten 

en drinken. 

Meer informatie over dit bijzondere 

evenement is te zien op de website 

www.gvtf.dk 

 

 

 

Effe noar Geffe. 
Veel dichter bij huis is er een evenement waar we al vele jaren te gast zijn is ‘Effe noar Geffe’. Een 

écht Brabants ‘onder onsje’ waar beleving en gezelligheid centraal staan voor jong en oud. Met een 

gemiddeld bezoekersaantal van 20.000 mensen is dit een van de grotere  evenementen in de 

regio. Nostalgie met oude werktuigen, stoommachines, levende dieren, muziek, streeksfeer, 

kinderattracties en demonstraties zorgen in de Geffense dorpskern voor een enorm mega 

dorpsfeest.   

 

 

http://www.gvtf.dk/
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Voornemens 2020 

Eind 2019 zag het er naar uit dat 2020 wederom een druk jaar beloofde te worden. De 

uitnodigingen voor evenementen stroomden binnen en waren legio. Er werden 

toezeggingen gedaan voor een groot aantal evenementen in binnen en buitenland.               

De Coronacrisis gooide echter roet in het eten. We hebben er buikpijn van…….                               

Bijna alle evenementen zijn gecanceld of opgeschort. We weten dan ook niet of er in 2020 

nog shows zullen doorgaan. We hopen natuurlijk van wel. Via onze website houden we u op 

de hoogte van de ontwikkelingen.  

 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onontbeerlijk om onze doelstellingen te bereiken. De vrijwillige inzet binnen 
de Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders is noodzakelijk om de beleidsdoelen te kunnen 
uitvoeren. Het is van belang dat er ook beleidsmatig over de inzet van de vrijwillige 
medewerkers wordt nagedacht. De doelstelling van het vrijwilligersbeleid van de Stichting is 
om te borgen dat er voldoende, enthousiaste vrijwilligers zijn met de relevante kennis en 
deskundigheden om de stichting en de daaruit voorvloeiende activiteiten goed te laten 
functioneren.                                                                     

Het beleid binnen de stichting is er 
opgericht dat de vrijwilligers tot hun recht 
komen. De uitvoering van het 
vrijwilligersbeleid is in handen van het 
bestuur. Gezien de grootte van de stichting 
zijn de verhoudingen tussen het bestuur, 
raad van toezicht en de (vrijwillige) 
medewerkers zo min mogelijk hiërarchisch.  
Alle vrijwilligers (inclusief leden van het 
bestuur en de raad van toezicht) zijn 
onbezoldigd. 
Voor de vrijwilligers heeft de Gemeente 
Veldhoven een speciale 
Vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze 
verzekering geldt voor alle vrijwilligers en 
dekt bij ongeval tijdens het vrijwilligerswerk 
de schade.  
 
 
Bijeenkomsten met vrijwilligers. 

In 2019 hebben we een tweetal bijeenkomsten gehad met onze vrijwilligers. Op 11 januari 

2019 waren we te gast bij John en Merian de Jongh voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Een 

bijzonder gezellig en geslaagd samenzijn waarbij ook de partners van onze vrijwilligers 

werden uitgenodigd. Leden van het bestuur en de raad van toezicht waren eveneens 

aanwezig. 

De traditionele barbecue was op 18 oktober bij mevr. Nel Renders-Verhagen, echtgenote 

van oprichter Jan Renders. Kenmerkend zijn de grote opkomst, de saamhorigheid en het 

gezellig samenzijn. 

 



 
6 

 

Bestuurlijke zaken  

Het bestuur heeft in 2019 in 4 keer vergaderd. Belangrijkste agendapunten waren: 

organisatorische zaken, veiligheid en aanschaf loader. 

 

Het bestuur per 31 december 2019 

Jan Heijing, voorzitter 

Jan Renders, secretaris   

John de Jongh, penningmeester 

 

Raad van toezicht. 

In 2019 vonden er 2 gecombineerde vergaderingen plaats met de raad van toezicht. Tijdens 

deze vergaderingen wordt de raad van toezicht bijgepraat over de gang van zaken, geeft zij 

waar nodig haar goedkeuring aan bestuursbesluiten en geeft gevraagd en ongevraagd advies 

aan het bestuur. De samenwerking met de rvt verloopt op een bijzonder prettige en open 

manier. 

Raad van Toezicht per 31 december 2019 

Paulus Pellen, voorzitter 

Thieu Baetsen 

Albert Groenen 

Tiny Renders 

 

Financiën, promotie en fondswerving 

Gedurende het verslagjaar is er door het bestuur ruime aandacht geweest voor het 

uitdragen van onze stichting en promotie naar buiten toe. De website is volledig vernieuwd. 

www.stichtingsmidrenders.com    De stichting is ook actief op Facebook. 

Het metersgrote spandoek met daarop de bedrijven die onze stichting een warm hart 

toedragen en ons financieel ondersteunen tonen we met trotst op elke show en evenement.   

 

http://www.stichtingsmidrenders.com/
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Daarnaast zijn er ook particulieren die met giften/donaties er mede voor zorgen dat de 

stichting kan blijven draaien. Omdat onze stichting de ANBI status heeft kunnen giften onder 

bepaalde voorwaarden volledig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.  

In 2019 hebben de 

promotieartikelen van de stichting 

een enorme aftrek gevonden. 

Bijzondere dank daarbij aan de 

vrijwilligers die zich beijveren met 

het maken en verkopen van 

zelfgemaakte vogelhuisjes,  

klompjes en sjaaltjes.  

 

                 

 

Ook heeft de stichting in 2019 

weer meegedaan aan de Rabo 

Clubkas campagne. Uit het aantal 

leden dat op onze stichting heeft 

gestemd is op te maken dat we 

een grote en warme belangstelling 

ondervinden bij de inwoners van 

Veldhoven. 
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Onderhoud 

Onze collectie machines vragen continue onderhoud. Met name tijdens de wintermaanden 

zijn een aantal vrijwilligers druk in de weer om alles tiptop in orde te krijgen. De 

herinrichting van de materiaalwagen is voltooid. 

 

 

 

Klompenhout 

De grondstof voor het maken van klompen is veelal populierenhout. De Canadese populier is 

in Noord-Brabant, waar deze in grote getale zijn aangeplant voor onder meer de 

klompenindustrie, ook bekend onder de dialectische aanduiding ‘Kanidas’. Door de snelle 

groei levert de canadapopulier in korte tijd een grote houtopbrengst. 
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Jaarrekening 

van de Stichting Historische Erfgoed Smid Renders 

 

over het jaar 2019 

 

(fiscaal nummer ANBI / RSIN 856157752) 
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1. Balans per 31 december 2019 

      31 december 2019 31 december 2018 

 Bedragen in Euro's (hele euro's) 

 

 ACTIVA 

 Vaste activa 

 Tractoren en machines   €  19.450  €  17.500 

 overige vaste activa    €     0  €  0 

       €  19.450  €  17.500 

 

 Vlottende activa 

 Vorderingen     €       600  €           0 

 

 Liquide middelen    €  16.964  €   14.953  

       _________________________ 

 Totaal Activa     €  37.014  €   32.453 

 

 

   

 PASSIVA 

 Stichtingsvermogen    €  29.350  €  18.953 

 

 Schulden op lange termijn   €     6.700  €  13.500 

 

 Schulden op korte termijn 

 Crediteuren en overlopende passiva  €        964  € 0 

   

 Totaal Passiva     €  37.014  €  32.453 
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2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 

        2019   2018 

 Bedragen in Euro's (hele euro's) 

 

 Baten 

 Donaties, schenkingen, subsidie   €     1.791    €    3.739 

 Verkoop producten     €     5.112  €    4.995 

 Overige baten      €   20.421  €  14.759 

       _______________________________ 

        €   27.324  €  23.493 

 Lasten    

 (Reservering) onderhoud en onderdelen  €     3.077  €     3.800 

 Overige kosten     €   13.850      €     9.474

       _______________________________ 

        €   16.927  €   13.274 

 

       _______________________________ 

 Resultaat      €   10.397    €   10.219  
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3. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2019  

 

3.1  Algemeen  

 

De Stichting is opgericht op 9 maart 2016. De Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders stelt 
zich ten doel om een collectie stoommachines en bijbehorende werktuigen, alsmede 
modellen te beheren, te restaureren, in standhouden en onderhouden als historisch en 
cultureel erfgoed. Tevens wil zij haar collectie selectief uitbreiden en voor het publiek te 
ontsluiten. Door een deel van de machinerieën in bedrijf te presenteren is de stichting in 
staat om behalve de collectiestukken zelf ook de kennis van de werking, de bediening en het 
onderhoud te behouden en over te dragen.  
De bevoegdheid van de stichting berust bij het gezamenlijk bestuur van de stichting.  

 

 

3.2  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

Algemeen  

De activa en passiva worden, voor zover niet anders is aangegeven, gewaardeerd tegen 

nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in 

mindering gebracht.  

 

Vaste activa  

De vaste activa bestaan met name uit een stoomlocomobiel en andere 

(landbouw)werktuigen. De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Hierop 

wordt 10% afgeschreven. Afschrijvingstermijn voor 2019 twaalf maanden. 

Onderhoudskosten, inclusief reserveonderdelen, worden ten laste van het resultaat 

gebracht.  

 

Resultaatbepaling  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over dit jaar. De 

resultaten worden verantwoord van de oprichtingsdatum; verliezen reeds zodra zij 

voorzienbaar zijn. 

 


