Jaarverslag 2016
en wat eraan vooraf ging…

Voorwoord
Het eerste jaarverslag van de Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders (hierna te noemen
SSR) betreft het jaar 2016.
Maar omdat in het daarvóór gelegen jaar 2015 de basis werd gelegd door de naamgever, Jan
Renders zelf, samen met echtgenote Nel willen we daar in dit jaarverslag ook nadrukkelijk
aandacht aan besteden. Het was op hun initiatief dat de stichting het levenslicht zou zien.
U leest daarover in het vervolg van dit verslag, maar ik wil daar in dit voorwoord ook graag
wat over zeggen. Op 12 juli 2015 komt Jan Renders te overlijden. Het was zijn grote wens dat
na zijn overlijden zijn hobby en levenswerk zou worden voortgezet. De contacten met de
notaris waren al gelegd, toen hij toch nog vrij plotseling kwam te overlijden. Zijn idee is door
echtgenote, familie en vrienden verder vorm gegeven. We willen dan ook op de eerste
plaats aan alle mensen die aan dit initiatief hun steentje (en vaak grote stenen…) hebben
bijgedragen nog eens heel hartelijk te bedanken voor hun betrokkenheid, inzet en
enthousiasme. Verderop in dit jaarverslag vindt u de namen van de mensen, die vanuit het
bestuur en raad van toezicht hun bijdrage aan de voorbereiding en de totstandkoming van
de SSR hebben geleverd. Samen zijn we trots op wat we bereikt hebben!
De kern van de collectie bestaat uit een zeer zorgvuldig gerestaureerde Lanz
stoomlocomobiel van het jaar 1909 en een klompenmaakmachine van het merk Guillier,
bouwjaar 1910. We zullen er alles aan doen om deze bijzondere machines blijvend in
werking te houden. Bovendien willen we voorlichting geven over alle facetten van deze
bijzondere machines. Het is onze wens dat iedereen op een laagdrempelige manier kennis
kan nemen van het cultuurhistorisch verleden.
Jan Heijing, voorzitter

Het ontstaan van de Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders
Een mens kan in zijn leven veel verzamelen. Zeker als een hobby een levenswerk wordt. Dit
geldt voor heel veel mensen, maar gold ook voor smid Jan Renders uit Zeelst. Sinds de jaren
tachtig van de 20e eeuw had hij zijn fascinatie voor de Lanz machines uitgebouwd tot een
indrukwekkende verzameling van tractoren, landbouwmachines en werktuigen. Met zijn
grote vakbekwaamheid als smid en creatieve vermogen slaagde hij erin de Lanz machines
weer een nieuw leven in te blazen. Want het moest wel werken, zo was zijn motto.
Hij zag al heel vroeg het belang van het conserveren van historische werktuigen in. En alles
wat een restauratie behoefde moest uiteindelijk ook nog authentiek blijven. Hij verstond dat
ambacht als geen ander.
Eind 2014 kreeg hij het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij gebruikte de nog resterende
tijd om contacten te leggen om zijn levenswerk te behouden voor de komende generaties.
Overlijden Jan Renders
Op 12 juli 2015 komt Jan toch nog vrij onverwacht te overlijden. Maar zijn ideeën over een
op te richten stichting had hij al met echtgenote Nel, met vrienden en de notaris besproken.
Oprichting Stichting
Op 9 maart 2016 ziet de stichting Historisch Erfgoed Smid Renders het levenslicht. De
stichting heeft bij de belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat wie aan zo'n instelling een gift geeft, dat bedrag mag aftrekken van de
inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2016 in totaal tien keer bijeen. Vier van de bijeenkomsten waren
gecombineerd met de raad van toezicht. Tijdens de vergaderingen in 2016 zijn een groot
aantal besluiten genomen over aanschaf/overname en financiering van de stoomlocomobiel
en klompenmachine. Het beleidsplan 2016-2019 is uitgebreid behandeld en goedgekeurd
door de rvt. Dit geldt ook voor de meerjarenbegroting 2016-2018.

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 is daarbij gericht op:
• Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers
• Het geven van duidelijkheid aan vrijwilligers waar taken en verantwoordelijkheden
liggen Het voorkomen van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke
behandeling tussen vrijwilligers
• Het stimuleren van vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het
doel van het museum
• Het blijven aansluiten als organisatie bij de functie en rol die ‘nieuwe’ vrijwilligers
voor de stichting kunnen betekenen.
Het beleid binnen de stichting is er opgericht dat de vrijwilligers binnen de gestelde
doelstellingen van de stichting, 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.
Het bestuur en de leden van de raad van toezicht van de stichting heeft een aantal taken die
niet door de vrijwilligers kunnen worden verricht. De bestuursleden worden geacht de hele
groep vrijwilligers aan te sturen, te motiveren en betrokken te houden; ieder vanuit zijn
specifieke rol. Daarnaast moeten zij zelf gemotiveerd en betrokken blijven. Ook
bestuursleden hebben immers hun persoonlijke motivatie die leidend is voor alle energie en
werk die zij in de stichting stoppen.
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.

Activiteiten 2016
28 en 29 mei
25 juni
30 juni
30 en 31 juli
20 en 21 augustus
28 augustus
4 september
11 september
17 en 18 september

Dordrecht
Soest
Veldhoven
Panningen
Ravels (BE)
Heeze
Geffen
Udenhout
Stadskanaal

Dordt in Stoom
Trekkerdag
Vrijwilligers BBQ en omdoping machine naar James
Internationaal Historisch Festival HMT
Het 28e Oldtimerfestival
Brabantsedag
Effe noar Geffe
Unentse Mert
Stadskanaal onder Stoom

Plannen voor 2017
13 januari

Veldhoven

Nieuwjaarsborrel vrijwilligers

1 en 2 april
15 en 16 april
19 mei
25 t/m 27 mei
29 en30 juli
19 en 20 augustus
26 augustus

Reusel
Asten
Veldhoven
Goes
Panningen
Ravels (BE)
Heeze

TC de Vetnippels
Motorische Demo-Dagen Asten
Merefelt (Eigen evenement)
Sporen naar het verleden
Internationaal Historisch Festival
Oldtimer Festival
Brabantse dag (zaterdag)

Het bestuur per 1 januari 2017
Jan Heijing, voorzitter
Jan Renders, secretaris
John de Jongh, penningmeester

De raad van toezicht per 1 januari 2017
Paulus Pellen, voorzitter
Thieu Baetsen, lid
Albert Groenen, lid

Jaarrekening
van de Stichting Historische Erfgoed Smid Renders

over het jaar 2016
(fiscaal nummer ANBI / RSIN 856157752)

2.

Balans per 31 december 2016

31 december 2016

31 december 2015

Bedragen in Euro's (hele euro's)
ACTIVA
Vaste activa
Machines

€ 17.100

€

0

overige vaste activa

€

0_

€

0

€ 17.100

€

0

Vorderingen

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 6.564

€

0

Vlottende activa

_________________________
Totaal Activa

€ 23.664

€

0

_____________________________________________________________________
Bedragen in Euro's (hele euro's)
PASSIVA
Stichtingsvermogen

€ 6.564

€

0

Schuld op lange termijn

€ 17.100

€

0

€

€

0

Schulden op korte termijn
Crediteuren en overlopende passiva

0

_________________________
Totaal Passiva

€ 23.664

€

0

3.

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
2016

2015

Donaties, schenkingen, subsidie

€

250

€

0

Overige baten

€ 11.576

€

0

Bedragen in Euro's (hele euro's)
Baten

_______________________________
€ 11.826

€

0

(Reservering) onderhoud en onderdelen

€

2.019

€

0

Overige kosten

€

5.242

€

0

Lasten

_______________________________
€

7.261

€

0

_______________________________
Resultaat

€

4.565

€

0

4.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2016

4.1

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.

4.2

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 2016 zes 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.

