Jaarverslag 2021

Voorwoord
Na een ruime periode van voorbereidingen, waaronder de oprichting van de Stichting
Historisch Erfgoed Smid Renders (hierna te noemen SSR) is de stichting voortvarend en met
veel energie aan de slag 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 jaar 2021. Het jaar wordt
wederom overheerst door Covid19 zodat we dit jaar ook maar een
paar keer konden gaan. Dan
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 dus ook maar een
enkele keer geklonken het
afgelopen jaar.
Het jaar 2021 is het zesde 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 geen
wijzigingen. We vormen een hecht
trio en hebben een goede en
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 op dit vlak met
een nadelig saldo hebben afgesloten. Ondanks dit lagere financieel resultaat is er nog altijd
sprake van een gezonde financiële situatie dankzij een behoorlijke reserve voor de stichting.
We mogen onszelf nog steeds het predicaat ‘financieel gezond’ 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 2022 dit voorwoord schrijf zijn de meeste corona-maatregelingen los
gelaten. Er is weer meer ruimte om evenementen te organiseren. We merken dit ook aan de
aanvragen om aanwezig te zijn bij shows. Een groot aantal geplande evenementen gaan
weer door. In het volgende jaarverslag over 2022 zullen hier uitvoering op terugkomen. Voor
nu kan ik alleen maar hopen dat we allemaal gezond blijven en onze stichting dit jaar toch
weer naar buiten kan treden.
Tot slot dank ik iedereen voor haar of zijn bijdrage aan onze stichting in welke vorm dan ook.
Juli 2022

Jan Heijing, voorzitter
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Het jaar 2021:
In het zesde jaar van ons bestaan zijn er maar een beperkt aantal evenementen geweest.
Veel evenementen konden andermaal geen doorgang vinden. Onze aandacht ging uit naar
die evenementen die wel door konden gaan. Van oost naar west, van noord naar zuid.
Daarbij wordt een groot beroep op onze vrijwilligers gedaan. Daarnaast waren een aantal
organisatorische zaken die om aandacht vroegen. Zo 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 2021
In het verslagjaar 2021 waren we te gast op onderstaande evenementen.
11 juli
8 augustus

Molen Veldhoven
Westerbeek
Molen
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Proefdag
Westerbeekse Oogstdag
Puttershoek

Bijzondere verhuizing SWOVE

Op 19 november hebben we welzijnsorganisatie Swove op een ludieke wijze mogen
ondersteunen bij haar verhuizing. Onder grote publieke belangstelling en uitgezwaaid door
wethouder Mariënne van Dongen hebben we de directie en medewerkers van Swove in een
bonte stoet van oude historische tractoren, een stoomwals en de zelfgemaakte mobiel van
Paulus Pellen overgebracht van de oude locatie aan de Burgemeester van Hoofflaan naar
hun nieuwe onderkomen aan de Sterrenlaan 15 te Veldhoven

Voornemens 2022
Het ziet er naar uit dat 2022 een redelijk druk jaar beloofd
te worden. De uitnodigingen voor evenementen stromen
binnen en zijn legio. We zijn dan ook positief gestemd voor
2022. Er zijn toezeggingen gedaan voor een aantal
evenementen in binnen en buitenland. Via onze website
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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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 vrijwilligers zo min
mogelijk hiërarchisch. Allen (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.
De traditionele barbecue was op 10 oktober bij mevr. Nel Renders-Verhagen, echtgenote
van oprichter Jan Renders. Kenmerkend zijn de grote opkomst, de saamhorigheid en het
gezellig samenzijn.
Bestuurlijke zaken
Het bestuur heeft in 2021 vier keer vergaderd. Belangrijkste agendapunten waren
organisatorische- en financiële zaken en veiligheid.
Het bestuur per 31 december 2021
Jan Heijing, voorzitter
Jan Renders, secretaris
John de Jongh, penningmeester
Raad van toezicht.
In 2021 vond er één gecombineerde vergadering plaats met de raad van toezicht. Tijdens
deze vergadering werd de raad van toezicht bijgepraat over de gang van zaken. De rvt geeft
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.
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Raad van Toezicht per 31 december 2021
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 trots op elke show en evenement.

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.
Bij shows en evenementen verkoopt de stichting
promotieartikelen van de stichting. 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 2021 weer meegedaan
aan de Rabo ClubSupport actie. 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 we met de vrijwilligers druk in de weer om alles tiptop in orde te krijgen. De
herinrichting van de materiaalwagen is in het verslagjaar 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 2021
(fiscaal nummer ANBI / RSIN 856157752)
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1.

Balans per 31 december 2021
31 december 2021

31 december 2020

Bedragen in Euro's (hele euro's)

ACTIVA
Vaste activa
Tractoren en machines

€ 16.350

€ 18.150

overige vaste activa

€

€

0

0

€ 16.350

€ 18.150

Vorderingen

€

€

Liquide middelen

€ 10.201

Vlottende activa
0

0

€ 13.161

_________________________
Totaal Activa

€ 26.551

€ 31.311

Stichtingsvermogen

€ 22.396

€ 25.396

Schulden op lange termijn

€ 3.100

€ 4.900

Crediteuren en overlopende passiva

€

1.004

€ 1.015

Totaal Passiva

€ 26.551

€ 31.311

PASSIVA

Schulden op korte termijn
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2.

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021
2021

2020

Donaties, schenkingen, subsidie

€

1.631

€ 1.321

Verkoop producten

€

413

€

67

Overige baten

€

1.571

€

0

Bedragen in Euro's (hele euro's)

Baten

_______________________________
€

3.615

€ 1.389

(Reservering) onderhoud en onderdelen

€

2.522

€

1.838

Overige kosten

€

4.042

€

2.904

Bijzondere last

€

€

600

Lasten

_______________________________
€

6.564

€

5.342

_______________________________
Resultaat

-/-
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€

2.949

-/-

€

3.953

3.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2021

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 2021 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.
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