Jaarverslag 2018

Een jonge “James” en de oude “James”

Voorwoord
Dit is alweer het derde jaarverslag van de Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders
(hierna te noemen SSR). 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 in maart 2016. Bij de oprichting van de stichting heeft het
bestuur zich een aantal doelen gesteld. Belangrijkste doel is het in stand houden van onze
collectie die bestaat uit een zeer zorgvuldig gerestaureerde Lanz stoomlocomobiel van het
jaar 1909 en een klompenmaakmachine van het merk Guillier, bouwjaar 1910.
In december 2018 zijn we er in geslaagd onze collectie verder uit te breiden met een Tractor
Lanz Alldog, bouwjaar 1958
Een ander niet minder belangrijk doel is om deze bijzondere machines blijvend in werking te
houden door deze op evenementen te tonen aan het publiek. Bovendien willen we middels
educatie en voorlichting iedereen, jong en oud kennis laten maken met het cultuurhistorisch
verleden van stoommachines. Om daar uitvoering aan de geven zijn we via Mariënne van
Dongen, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Veldhoven in contact gekomen met
Brede School Veldhoven en hebben we het afgelopen jaar voor het eerst kunnen deelnemen
van het programma Sjors Creatief. Verderop in dit jaarverslag meer daarover.
Het jaar 2018 was dus al het derde jaar van de Stichting Smid Renders. In dit jaarverslag
vertellen we over de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar en leggen we tevens
verantwoording af over de financiële gang van zaken in de vorm van het Financieel
Jaarverslag 2018 dat in dit verslag is opgenomen. Het verslag dat tevens wordt gepubliceerd
op onze website, zodat het voor iedereen beschikbaar is om kennis te nemen.
Ik maak van deze gelegenheid ook graag gebruik om alle vrijwilligers nog eens hartelijk te
bedanken voor hun betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar. Een bijzonder dank je wel
aan de dames van onze ‘productie- en marketingafdeling’, waar we graag verderop in dit
verslag op terugkomen.
Ik dank tevens mijn medebestuursleden en de leden van de raad van toezicht voor hun
waardevolle inbreng tijdens onze vergaderingen. Ieder vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid.
Ik sluit af met ook dank te zeggen aan alle mensen, bedrijven en organisaties die ons
financieel ondersteunden, want zoals bekend hebben we die bijdragen nodig voor de
continuïteit van onze stichting.
mei 2019

Jan Heijing, voorzitter
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Het jaar 2018
Ook in het derde jaar van ons bestaan is veel aandacht uitgegaan naar een groot aantal
organisatorische zaken. Als stichting hebben we in 2018 een Vrijwilligersreglement en
Gedragscode Vrijwilligers opgesteld. Vanuit de Europese regelgeving is per mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met de AVG
(GDPR) kent de Europese Unie één privacywet.
Het bestuur van de stichting heeft na goedkeuring van de raad van toezicht bovenstaande
reglementen en gedragscode vastgesteld. Alle vrijwilligers zijn hiervan in kennis gesteld.
Maar naast deze noodzakelijke organisatorische zaken was er zeker ook aandacht voor het
onderhoud en werking houden van onze collectie. Tal van evenementen in binnen- en
buitenland zijn bezocht.
Evenementen 2018
In het verslagjaar 2018 waren we te gast op onderstaande evenementen.
8 april
Veldhoven
Oldtimerclub
21 en 22 april
Asten
Motorische Demo-Dagen VC de Krum
5 en 6 mei
Nijnsel
Hoeve Strobol
19 tot en met 21 mei Denemarken (DK)
Græsted Veterantræf
25 tot en met 27 mei Dordrecht
Dordt in Stoom
3 juni
Ewijk
Historisch Festijn Ewijk
22 juli
Westerbeek
Westerbeekse Oogstdag
28 en 29 juli
Panningen
Internationaal Historisch Festival
4 augustus
Koudekerk a/d Rijn Oldtimer Festival
12 augustus
Boekel
Boekelse Dorsdag
18 en 19 augustus Ravels (BE)
Oldtimer Festival
25 augustus
Heeze
Brabantse dag
26 augustus
Goirle
Foodfestival Camping Breehees
2 september
Geffen
Effe noar Geffe
16 september
Hapert
Boerenmert Hapert
9 november
Veldhoven
Sjors Creatief. Activiteit basisscholen
Hoewel elk evenement bijzonder is worden er in dit jaarverslag een tweetal nader uitgelicht
en toegelicht. Dat is enerzijds de bijzondere buitenlandse trip naar Denemarken en
anderzijds onze deelname aan Sjors Creatief te Veldhoven.
Græsted Veterantræf
Hoewel we elk jaar wel evenementen bezoeken in het buitenland behoort deze activiteit in
wielertermen tot de buitencategorie. Op 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.
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Meer informatie over dit bijzondere evenement is te zien op de website www.gvtf.dk
Dat we met ons historische stoom- en erfgoedmachines ook in het buitenland gewaardeerd
worden blijkt uit de hernieuwde uitnodiging voor 2019 die we al tijdens het evenement 2018
mochten ontvangen.

Sjors Creatief
Van geheel andere orde is de deelname van onze stichting aan Sjors Creatief. Dit is een
project waarbij alle basisschoolleerlingen de mogelijkheid krijgen om op een laagdrempelige
wijze kennis te maken met allerlei soorten van creatieve activiteiten binnen de gemeente
Veldhoven.
Onze stichting heeft voor deze activiteit 2 dagen
vrijgemaakt, te weten 9 november 2018 en 11 januari
2019. Met de welwillende medewerking van de
molenaarsfamilie de Jongh konden we onze
stoommachine en bijbehorende spullen demonstreren
bij de Oerse Molen te Veldhoven. Ondanks het wat
mindere weer zijn we zeker tevreden over onze 1e
deelname. We bereiken een groep enthousiaste
kinderen die belangstelling hebben voor techniek.
Door mee te doen aan Sjors Creatief kunnen kinderen
hun talenten verkennen zonder dat het verplichtingen
met zich meebrengt. Meer informatie kun je vinden
op www.sjorscreatief.nl
Onze stichting ziet het als een van haar doelen om
juist op het gebied van educatie het stoomverleden
onder de aandacht te brengen van jongeren. We zijn
er dan ook bijzonder trots op dat ook zij ons weten te vinden.
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Voornemens 2019
Het belooft wederom een druk jaar te worden. De uitnodigingen voor evenementen zijn
legio. Op dit moment zijn toezeggingen gedaan voor 16 evenementen in binnen en
buitenland maar nog steeds komen er uitnodigingen binnen. Het volledige overzicht vindt u
op onze website www.stichtingsmidrenders.com
Helaas kan niet aan alle uitnodigingen tegemoet worden gekomen. Sommige vinden plaats
in hetzelfde weekeinde, anderen zijn te ver weg of gewoon te kostbaar. Ook dient rekening
gehouden te worden met de beschikbaarheid en belastbaarheid van de vrijwilligers.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn immers 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.

Bijzondere groep vrijwilligers.
Wie denkt dat binnen onze stichting die zich bezig houdt
met historische stoommachines alléén maar plaats is voor
mannen, heeft het helemaal mis. De klompen die we
maken krijgen nog een verdere verfraaiing en worden
omgebouwd naar nestkastjes voor vogels. Maar voordat
deze klompen er zo zien zoals op nevenstaande foto zijn
ze door vele handjes gegaan en zijn er vele uurtjes
verstreken. Naast zagen, boren, schuren en voorzien van
een eerste basiskleur ondergaat elke klomp een
bijzondere creatieve bewerking met de fraaiste
beschilderingen. Dit werk wordt gedaan door een aantal
dames waaronder Resi Berkers en Riette Renders
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Resi aan het werk.
Een genie in het bedenken en maken van creatieve dingen

Het resultaat zie je hiernaast. Gemaakt juist
voordat de stichting afreist naar Denemarken,
waar de vogelhuisjes gretig aftrek vonden. Maar
we zouden geen goede Nederlandse kooplui zijn
als we ons niet aanpasten aan wat in het buitenland altijd gewaardeerd wordt. Klompen met
molens en andere typische Hollandse taferelen.
Maken is één, ze aan de man brengen is van een geheel andere orde. Maar ook daarvoor
heeft de stichting een bijzonder talent in huis. Mien Heijing, moeder van de voorzitter van de
stichting verstaat het als geen ander om de klompen tijdens evenementen te verkopen. De
gehele beschikbare voorraad ging mee naar Denemarken (zie foto hierboven) Helaas al op
de eerste dag in Denemarken waren ze uitverkocht en moesten we heel veel mensen teleur
stellen.
De werkzaamheden binnen de stichting staan of vallen met goede en toegewijde
vrijwilligers. Het werven van nieuwe vrijwilligers vraagt continue aandacht en tijd van het
bestuur. Het is een doorlopend proces. Vrijwilligers zijn de spil van de stichting.
Het team van vrijwilligers kan nog steeds uitgebreid worden. Aantal vrijwilligers per 31
december 2017 bedroeg 19.
Iets voor jou? Meld je aan of informeer bij het secretariaat.
Bijeenkomsten met vrijwilligers
In 2018 hebben we een drietal bijeenkomsten gehad met onze vrijwilligers. Aan het begin
het jaar is daar de Nieuwjaarsreceptie. In januari waren we te gast bij een lid van de rvt, de
heer Paulus Pellen en echtgenote. 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 inmiddels al tot traditie verworden barbecue was op 1 juni bij mevr. Nel RendersVerhagen, echtgenote van oprichter Jan Renders. Kenmerkend zijn de grote opkomst, de
saamhorigheid en het gezellig samenzijn.
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In november 2018 organiseerde het bestuur een vrijwilligersavond om deze bij te praten
over de gang van zaken binnen de stichting en afspraken te maken en hernieuwen van een
aantal zaken rondom vrijwilligersbeleid en veiligheid.
Bestuurlijke zaken
Het bestuur heeft in 2018 in totaal 5 keer afzonderlijk vergaderd. Belangrijkste
agendapunten waren: organisatie reis Denemarken; opstellen van een
Vrijwilligersreglement, de Gedragscode en een privacyreglement; promotie stichting en
fondsenwerving en uitbreiding van de collectie met een Lanz Alldog.
Het bestuur per 31 december 2018
Jan Heijing, voorzitter
Jan Renders, secretaris
John de Jongh, penningmeester
Raad van toezicht
In 2017 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 2018
Paulus Pellen, voorzitter
Thieu Baetsen
Albert Groenen
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Financiën, promotie en fondswerving
Gedurende het verslagjaar is er door het bestuur andermaal veel aandacht geweest voor het
uitdragen van onze stichting en promotie naar buiten toe. Naast een mooie en actuele
website www.stichtingsmidrenders.com is de stichting ook actief op Facebook.
In de loop van 2018 is het metersgrote spandoek gereed gekomen met daarop de bedrijven
die onze stichting een warm hart toedragen en ons financieel ondersteunen.

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.
Op de vorige pagina is reeds melding gemaakt van
de vrijwilligers die zich beijveren met het maken
en verkopen van zelfgemaakte vogelhuisjes
(natuurlijk in de vorm van een klomp), klompjes
en sjaaltjes. Dat deze spullen een warme
belangstelling genieten blijkt wel uit het feit dat er
afgelopen jaar ca 400 van deze klompen aan de
man/vrouw gebracht zijn.
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De verkoopkraam
Ook heeft de stichting in 2018 voor de tweede keer 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.
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. Zo is er in het
verslagjaar bijzondere aandacht geweest voor onze stoommachine James. Onderdelen voor
deze machine zijn niet te krijgen en moeten dus zelf gemaakt worden. Een precisiewerk dat
veel geduld en vaardigheid vraagt.
In de wintermaanden is ook begonnen met de herinrichting van onze materiaalwagen.
Tevens is er nieuw gereedschap aangeschaft. Net voor de jaarwisseling is overeenstemming
bereikt over uitbreiding van onze collectie met een Lanz Alldog uit 1958

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.
Opnieuw was er een zware storm, eind januari 2018 die over onze regio trok en zorgde voor
veel omgewaaide en ontwortelde bomen. Onze stichting maakte dankbaar gebruik van het
aanbod van de eigenaren om dit hout te verwerken tot hanteerbare blokken die uiteindelijk
weer leidden tot de vervaardiging van klompen.
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Jaarrekening
van de Stichting Historische Erfgoed Smid Renders

over het jaar 2018
(fiscaal nummer ANBI / RSIN 856157752)
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1.

Balans per 31 december 2018
31 december 2018

31 december 2017

Bedragen in Euro's (hele euro's)

ACTIVA
Vaste activa
Tractoren en machines

€ 17.500

€ 15.300

overige vaste activa

€

€

0

0

€ 17.500

€ 15.300

Vorderingen

€

€

Liquide middelen

€ 10.953

Vlottende activa
0

620,

€ 8.114

_________________________
Totaal Activa

€ 28.453

€ 24.034

Stichtingsvermogen

€ 14.953

€ 8.734

Schulden op lange termijn

€ 13.500

€ 15.300

Crediteuren en overlopende passiva

€

€

Totaal Passiva

€ 28.453

PASSIVA

Schulden op korte termijn

10

0

0

€ 24.034

2.

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018
2018

2017

Donaties, schenkingen, subsidie

€

3.739

€ 1.434

Verkoop producten

€

4.995

Overige baten

€ 14.759

Bedragen in Euro's (hele euro's)

Baten

€ 10.507

_______________________________
€ 23.493

€ 11.841

€

€

Lasten
(Reservering) onderhoud en onderdelen
Overige kosten

7.800

2.395

€ 9.474
€ 7.377
_______________________________
€ 17.274

€

9.772

_______________________________
Resultaat

€
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6.219

€

2.169

3.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2018

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 2018 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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