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1. Inleiding

De Stichting Stoommachine Oisterwijk (SSO) is voortgekomen uit een vrijwilligersinitiatief uit 2009
om de stoommachine van de in 2001 gefailleerde N.V. Koninklijke Verenigde Leerfabriek (KVL) op te
knappen. Voorliggend beleidsplan is de opvolger van het in 2019 geactualiseerde Beleidsplan 2017 –
2020. De fundamenten zijn gelegd in het in 2009 opgestelde eerste meerjarenbeleidsplan. De
periode waarvoor het vigerende beleidsplan dient, loopt ten einde. Niet alleen daarom is het tijd
voor een nieuw plan, ook de ontwikkelingen waar SSO mee te maken heeft vragen er om.
Hierna volgt in hoofdstuk 2 eerst een stukje geschiedenis van KVL, de Stoommachine en SSO met
aansluitend een korte terugblik op de vorige beleidsperiode. Meer geschiedenis is onder andere te
lezen in Van Stoom naar Stroom; de elektriciteitscentrale van de Lederfabriek Oisterwijk. Dit boek
is geschreven door Jan van Leest, medeoprichter van SSO en jarenlang secretaris van het bestuur. In
hoofdstuk 3 komt aan de orde de in de statuten vermelde doelstelling van SSO en de praktische
uitwerking daarvan. Het daaropvolgende hoofdstuk beschrijft de organisatie en de werkwijze van
SSO. Nadat in voorgaande hoofdstukken al diverse onderdelen van staand en nieuw beleid aan de
orde zijn geweest bevat hoofdstuk 5 de klussen voor de komende periode die direct te maken
hebben met vooral het fysieke aspect van de doelstelling van SSO. Het laatste hoofdstuk gaat over de
financiën. Tot slot is een tweetal bijlagen toegevoegd met meer algemene informatie en de
samenstelling van het bestuur.

2. Geschiedenis in het kort

2.1 KVL exit, leve KVL
Ruim een eeuw geleden is de voorganger van de KVL opgericht. Dit bedrijf, dat ooit de grootste
bovenleerlooierij van Europa was, is in 2001 failliet gegaan. Dankzij het initiatief van
Heemkundekring De Kleine Meijerij (hierna DKM) heeft in 2002 een groot deel van de
fabrieksgebouwen de status van Rijksmonument gekregen. Dit betreft ook het Machinegebouw met
de twee bouwdelen Ketelhuis en Machinekamer en niet in het minst vanwege het interieur van
laatstgenoemd bouwdeel met de monumentale Stoommachine. Desondanks is in de daarop
volgende jaren het fabriekscomplex enorm vervallen. De Stoommachine, die al jarenlang buiten
gebruik was, is in korte tijd van alle gemakkelijk verhandelbare en waardevolle onderdelen beroofd.
Bas en zijn mannen
De Machinekamer en de Stoommachine verkeerden in deplorabele toestand toen in 2009 Bas de
Witte het initiatief nam vrijwilligers te rekruteren voor het opknappen van het pand en de machine
en daarvoor als juridische paraplu een stichting in het leven te roepen. Gedoogd door de gemeente
Oisterwijk – die het KVL-complex had gekocht – togen Bas en zijn mannen aan de slag. In 2010 kwam
de stichting, SSO tot stand. Het gebouw water- en winddicht maken heeft de gemeente laten doen.
Van gedoogd naar recht met wisselende eigenaren
In 2012 is het door de gemeente gedoogde werken in de Machinekamer gelegaliseerd met een
gebruiksovereenkomst met SSO. Deze gebruiksovereenkomst was ondergeschikt aan de
huurovereenkomst van de gemeente met een horecaonderneming voor de exploitatie van het hele
Machinegebouw. Beide overeenkomsten eindigden op 31 december 2016. De gemeente had zich
met een intentieverklaring verplicht zich in te spannen om met een nieuwe eigenaar – er was al
sprake van verkoop aan de provincie Noord-Brabant – afspraken te maken over blijvende
betrokkenheid van SSO. In 2013 werd het Machinegebouw eigendom van de provincie. De provincie
heeft de verplichtingen van de gemeente een op een overgenomen. Het provinciebestuur heeft op
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haar beurt begin 2017 de procedure voor verkoop van haar KVL-bezittingen in gang gezet. De
feitelijke verkoop heeft in juni 2018 zijn beslag gekregen. Polimeks, een van origine Turkse bouw- en
ontwikkelingsmaatschappij is de nieuwe eigenaar.
Met de gebruiksovereenkomst met de gemeente Oisterwijk heeft SSO zich verplicht voor eind 2016
de machine elektrisch aangedreven te kunnen laten draaien. Er is zo voortvarend gewerkt dat eind
2012 dit al was gerealiseerd. De volgende stap – als tussenstap voor op stoom – draaien op perslucht
is in 2015 gerealiseerd; dus nog ruim voor de afloop van de gebruiksovereenkomst. Vervolgens is de
aanzienlijk moeilijker voorbereiding van draaien op stoom in gang gezet.
Een eigen concept voor de toekomst
Intussen was SSO ook plannen gaan ontwikkelen voor de functionele invulling van het
Machinegebouw om daarmee een serieuze gesprekspartner te kunnen zijn voor de exploitant van
het gebouw na 31 december 2016. Het ontwikkelde concept komt kort samengevat neer op een
horecaonderneming met een museale functie. Daarvoor is al in 2014 samenwerking gezocht met
DKM. SSO heeft achtereenvolgens twee plaatselijke horecaondernemers voor dit concept weten te
interesseren; uiteindelijk zonder resultaat. Vervolgens is overleg met de provincie gestart om te
komen tot een eigen, exclusieve huurovereenkomst voor de Machinekamer.
Samenwerking vanuit het concept
Medio 2016 diende zich een initiatief aan voor een bierbrouwerij met proeflokaal in het Ketelhuis.
Met het zelf ontwikkelde concept in de hand is SSO het overleg voor samenwerking met de
“brouwers” gestart. De wens van de eigen huurovereenkomst kwam in de ijskast. Met de komst van
Polimeks als eigenaar verdwenen in feite de brouwers als potentiële samenwerkingspartners. Het
overleg met Polimeks ging vlot van start. Al in november van 2018 was er een akkoord over een
samenwerkingsovereenkomst, die in 2019 officieel is gepresenteerd.
2.2 Terugblik op 2017 – 2020
Plannen zijn mooi ….
Plannen zijn mooi, plannen zijn nuttig en zelfs noodzakelijk voor elke organisatie die zichzelf serieus
neemt. Het lot van plannen – en dus ook beleidsplannen – is dat ze niet altijd uitgevoerd worden
zoals ze gepland zijn. Voor SSO is dat niet anders, maar dan toch ….
Overeenkomst met nieuwe eigenaar
Met stip het belangrijkste uit deze periode is de samenwerkingsovereenkomst met de nieuwe
eigenaar Polimeks: niet strikt juridisch, maar wel praktisch de waarde van een huuroverkomst zonder
huurderslasten en een vergoeding voor restauratie- en onderhoudswerk en de eigen organisatie
daarvoor. Onderdeel van de overeenkomst is ook het samen ontwikkelen van een museumfunctie.
Deze overeenkomst is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de statutaire
doelstelling van SSO.
Uitvoering vertraagd
De overeenkomst met Polimeks is dan wel snel tot stand gekomen, de ontwikkeling en uitvoering van
de plannen van de nieuwe eigenaar hebben het laatste anderhalf jaar van de afgelopen planperiode
voor veel vertraging in de uitvoering van de plannen van SSO gezorgd. Uiteraard heeft ook de
coronapandemie daar het nodige aan bijgedragen. Het gevolg is evenwel dat het een en ander uit
het Beleidsplan 2017 – 2020 doorschuift naar 2021 – 2024.
Van lucht naar stoom en Van stoom naar stroom
Het projectplan Van lucht naar stoom was en is in uitvoering. Mede veroorzaakt door de
bouwwerkzaamheden aan het Machinegebouw is er een aanzienlijke vertraging ontstaan. Intussen
functioneren meet- en regelsystemen naar behoren en kan een van de natte luchtpompen weer
4

meedraaien. Gebleken is ook dat ondanks dat kennis en kunde aanwezig zijn, de eigen
ontwerpcapaciteit niet toereikend is. Het plan Van stoom naar stroom is ook in uitvoering, maar door
de bouwerij eveneens met vertraging.
Museumfunctie
Nadat in het najaar van 2018 duidelijk was dat Polimeks de museumfunctie zag zitten, is de
gezamenlijke Werkgroep Museumfunctie van SSO en DKM vol op stoom gegaan. November 2019 was
een conceptplan met verhaallijn, ontwerp-inrichtingsplan, investeringsbegroting met alternatieve
exploitatiebegrotingen en conceptstatuten voor een beheersstichting gereed voor overleg met
Polimeks. Het gewenste overleg kon en kan echter ten gevolge van de lopende planontwikkeling van
Polimeks nog steeds niet plaats hebben. Uiteraard stagneren daardoor ook alle samenhangende
onderdelen van het vorige beleidsplan.
Ondergronds gangenstelsel en Economiser
Ondergronds gangenstelsel en economiser zijn twee deelprojecten die vooruitliepen op het
museumfunctieplan. Het gangenstelsel is veilig toegankelijk gemaakt en met toestemming van de
gemeente Oisterwijk – die er de eigenaar van is – mag SSO er met bezoekers in. Het plan voor de
buitenopstelling van de economiser – de installatie die met rookgassen het water voor de
stoomketels voorverwarmde – stagneert. Er is weliswaar een sponsor voor de fundering van het
monument, maar helaas tot nog toe is er geen beschikbare plek in de buitenruimte van KVL. De
onderdelen blijven daarom voorlopig in opslag.
Werken in overleg geeft toekomst
Het gewenste overleg met Polimeks over de uitwerking van de museumfunctie is er dan nog wel niet
geweest, het periodieke – soms maandelijkse – gesprek van een bestuursdelegatie van SSO met
Polimeks heeft vooral in de meer technische en bouwkundige sfeer goed gefunctioneerd. Daarnaast
zijn er in het meer uitvoerende vlak in goed overleg afspraken gemaakt over coördinatie en
samenwerking betreffende publiekgerichte activiteiten als excursies en benadering van scholen.
Werken in overleg geeft toekomst met eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Bestuur
De personele samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Een van buiten nieuw aangetreden
bestuurslid heeft zich in verband met gewijzigde werkzaamheden al weer snel teruggetrokken.
Hennie van de Wiel is vanuit de gelederen van de vrijwilligers in zijn plaats getreden. In de loop van
2019 hebben Jan van Leest, vanaf het begin secretaris en Eric van Uunen, jarenlang penningmeester
afscheid genomen van het bestuur. Vanuit de vrijwilligersgroep hebben Jan van den Hout en Rik
Roemen het bestuur weer aangevuld. Jan van den Hout is de nieuwe penningmeester. De functie van
secretaris kon nog niet worden ingevuld. Totdat een nieuwe secretaris is gevonden, wordt die functie
waargenomen door de voorzitter, waarbij een deel van de taken zijn overgenomen door een tweetal
vrijwilligers en Rik Roemen de technische verantwoordelijkheid van Bas op zich heeft genomen.
De werving van een vijfde bestuurslid is helaas niet geslaagd. De behoefte aan aanvulling blijft. Deze
vacature en de personele wisselingen hebben ook geleid tot vertragingen in de aanpak van een
aantal voorgenomen, typisch bestuurlijke acties, die intussen wel zijn opgepakt.

3. Doelstelling

3.1 Statutair
In artikel 2 van de stichtingsakte is de doelstelling van SSO als volgt geformuleerd:
a. de instandhouding van monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988 en in het
bijzonder de instandhouding en exploitatie van het rijksmonument Machinegebouw met
inhoud en het ketelhuis op het “KVL-terrein” te Oisterwijk;
b. het terug brengen in de oorspronkelijke staat en het bedrijfsklaar maken van de aanwezige
stoommachine in genoemd Machinegebouw;
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c. het bevorderen in brede kring van belangstelling voor techniek en met name kennis van
werktuigen met stoomaandrijving als energiebron;
d. het verlenen van faciliteiten voor onderwijskundige doeleinden;
e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3.2 Praktische uitwerking
Het Machinegebouw bestaat, zoals hiervoor vermeld, uit twee te onderscheiden bouwdelen:
Ketelhuis en Machinekamer. Het in stand houden en exploiteren van “Machinegebouw met inhoud
en het ketelhuis”, zoals hierboven onder a. staat – van het gehele gebouw dus – ziet SSO als een
inspanningsverplichting. SSO beschikt niet over de middelen, noch ziet op overzienbare termijn
mogelijkheden voldoende middelen te verwerven om dat zelf te realiseren. Daarom zal SSO zich er
voor inspannen dat eigenaar en/of huurder dit de facto doen.
Voor zover en zolang een eigen huurovereenkomst, laat staan eigendom niet haalbaar is, wil SSO
middels een samenwerkings- dan wel gebruiksovereenkomst met eigenaar en/of huurder van het
gebouw de mogelijkheid behouden de Stoommachine naar behoren te restaureren. Het doel van de
restauratie is om de machine zo dicht mogelijk naar de staat terug te brengen waarin ze laatstelijk
voor de KVL heeft gefunctioneerd. Uiteraard gelden hiervoor de huidige wettelijke voorschriften
alsmede technische en financiële mogelijkheden als beperkende randvoorwaarden. Dit voor wat
betreft de subdoelstelling ad b, die SSO beschouwt als een resultaatverplichting.
De subdoelstellingen c. en d. worden geconcretiseerd met het houden van Open Dagen,
rondleidingen voor o.a. leerlingen van scholen, excursies op aanvraag. Daarbij wordt aandacht
besteed zowel aan de techniek als aan de geschiedenis. Het periodieke evenement Oisterwijk op
Stoom is hiervoor van bovenregionale betekenis. Ook het in samenwerking met DKM ontwikkelen
van de museale functie past hier van belang.

4. Organisatie

SSO vormt een vrijwilligersorganisatie. In juridisch opzicht is er alleen het uit vrijwilligers bestaande
bestuur, dat de stichting beheert. Daarnaast is er een groep vrijwilligers die meewerkt aan het
realiseren van de doelstelling van de stichting.
4.1 Bestuur
Volgens art. 4 van de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie en maximaal zeven leden. Ten
tijde van het vaststellen van dit beleidsplan telde het bestuur vier leden. Aanvulling is de eigen
verantwoordelijkheid van het bestuur. De zoektocht naar het gewenste vijfde bestuurslid wordt
voortgezet.
Het bestuur besluit intern bij meerderheid van stemmen. Besluiten zijn alleen dan rechtsgeldig, als
de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig is. Extern wordt de SSO vertegenwoordigd
door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, voor zover ze
voorzitter, secretaris of penningmeester zijn.
Een van de bestuursleden is specifiek verantwoordelijk voor de contacten tussen het bestuur en de
vrijwilligers en zo te noemen personele zaken. Ook is een van de bestuursleden specifiek
verantwoordelijk voor technische zaken. Het secretariaat wordt nog in waarneming vervuld.
Overeenkomstig de statuten (art.4.5) ontvangen de bestuursleden geen enkele vorm van betaling
voor hun werk voor SSO, ook niet in de vorm van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Wel
kunnen zij noodzakelijk gemaakte onkosten, waaronder reiskosten vergoed krijgen. De vergoeding
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voor reiskosten is vastgesteld op de zogenaamd door werknemers belastingvrij te ontvangen
vergoeding per kilometer, dan wel de kosten van openbaar vervoer in de goedkoopste klasse.
Bestuursleden moeten voldoen aan de volgende integriteitseisen:
- Een bestuurslid mag niet aanzetten tot haat of gebruik van geweld, noch gedurende een periode
van ten minste vier jaar niet voor het aanzetten tot haat of gebruik van geweld zijn veroordeeld.
- Een bestuurslid mag zich de afgelopen tien jaar niet anderszins schuldig hebben gemaakt aan
misdrijven zoals bedoeld in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht of aan economische
delicten zoals bedoeld in de Wet op de economische delicten.
Op verzoek van het bestuur dient een (kandidaat-)bestuurslid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
te overleggen, waaruit de integriteit blijkt. Kosten van een VOG komen dan voor rekening van SSO.
4.2 Vrijwilligers
In 2020 waren buiten het bestuur meer dan twintig vrijwilligers actief voor SSO. Binnen de groep
vrijwilligers is een brede range aan technische kennis en ervaring op diverse functieniveaus
aanwezig. Alle benodigde specialismen zijn daardoor direct beschikbaar dan wel via de persoonlijke
netwerken toegankelijk.
Aanvulling heeft nog steeds plaats gehad via via, waaronder vooral de netwerken van actievelingen.
Ook de Open Dagen hebben nieuwe vrijwilligers opgeleverd met als bijeffect verjonging. Echte
campagnes zijn tot nu toe niet nodig gebleken.
Voor financiële vergoeding van de vrijwilligers geldt hetzelfde als voor bestuursleden. Als uitvloeisel
van het inmiddels vastgestelde vrijwilligersreglement is een individuele vrijwilligersovereenkomst
opgesteld. Daarin worden rechten, plichten en verantwoordelijkheden van individuele vrijwilligers
ten opzichte van SSO en derden geregeld. Deze overeenkomst is ter kennisneming uitgereikt aan de
vrijwilligers. Over al dan niet individueel ondertekenen moet nog na nader overleg worden beslist.
Nu SSO meer dan tien jaar bestaat, is er behoefte aan een instrument om (ex)vrijwilligers met
uitzonderlijke verdiensten te eren. Daarvoor wordt het predicaat “ere-vrijwilliger” ingesteld.
Het voornemen is ook een zogenaamd “lief- en leedbeleid” in te voeren. Tot nog toe wordt in
voorkomende gevallen als een jubileum, ernstige ziekte of overlijden van bij SSO betrokkenen ad hoc
medeleven betoond. Het bestuur wil hiervoor beleid ontwikkelen zodat er eenduidigheid is en niet
voor elk geval een apart besluit hoeft te worden genomen.
4.3 Werkwijze
“Het bestuur bestuurt en de vrijwilligers werken” is niet de manier waarop SSO werkt. Ook
bestuursleden werken samen met de andere vrijwilligers aan restauratie en onderhoud van
machinekamer en machine en verrichten evenzo hand- en spandiensten bij voorbereiding en
uitvoering van publiekgerichte activiteiten.
Restauratie- en onderhoudswerk wordt voor zoveel als mogelijk en zinvol is opgedeeld en in
projectvorm voorbereid en uitgevoerd. Per project wordt een plan opgesteld met een beschrijving
van het te verrichten werk, wie het gaan uitvoeren, de benodigde materialen, een begroting van de
kosten, de benodigde manuren en een tijdsplanning. Het projectplan wordt voor besluitvorming aan
het bestuur voorgelegd. Over grote projecten en de financiering daarvan wordt vooraf overlegd met
Polimeks. Taken, niet zijnde restauratie- of onderhoudswerk worden in beginsel op vergelijkbare
wijze aangepakt. Elke groep heeft zijn voortrekker, een projectleider dan wel eerste aanspreekpunt.
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Veilig werken is vanzelfsprekend de werkwijze. Daarom bevat het vrijwilligersreglement ook de
verplichting tot het dragen van veiligheidsschoeisel, waarvoor een tegemoetkoming in de
aanschafkosten mogelijk is. De vrijwilligers kennen, kunnen en doen hun onderhouds- en
restauratiewerk vanuit hun jarenlange werkervaring. Men doet wat men kan als er in of bij de
machinekamer iets naars gebeurt. Gelukkig is er tot nu toe niets echt fout gegaan. Toch is het
gewenst een vorm van “Bedrijfshulpverlening” te organiseren, zo mogelijk samen met het Ketelhuis.
5 Het grote werk
In het voorgaande zijn belangrijke grote en ook kleine klussen al genoemd. Enkele daarvan verdienen
nog apart aandacht, te weten de onderdelen van het grote restauratieplan Van lucht naar stoom,
Van stoom naar stroom, de museale functie en de economiser en de samenwerking met Polimeks
c.q. de exploitant van het Ketelhuis dan wel van het Machinegebouw.
Van lucht naar stoom
De aanvankelijke planning van het projectplan voorzag in afronding voor eind 2019. Zoals in het
voorgaande al is gemeld, is de uitvoering aanmerkelijk vertraagd. Tevens is gebleken dat de eigen
ontwerpcapaciteit niet toereikend is. Het projectplan moet dus worden bijgesteld en vergroting van
de ontwerpcapaciteit zal intern of desnoods extern moeten worden gezocht. Gegeven de
ontwikkeling van de inzichten omtrent milieubelasting en bijbehorende regelgeving dient de
prealabele vraag beantwoord te worden of draaien op stoom haalbaar is. Het antwoord op deze
vraag is immers van groot belang voor de detaillering van het restauratiewerk.
Van stoom naar stroom
Het projectplan is zoals gemeld in uitvoering, zij het ook met vertraging. Hier dringt zich de vraag op:
herstellen tot zoals het ooit was of afstemmen op de capaciteit die de machine als resultaat van Van
lucht naar stoom krijgt? Deze vraag moet in de komende tijd worden beantwoord. Dat antwoord
heeft mogelijk consequenties voor het projectplan.
Economiser
Zodra er zicht is op een plek wordt het projectplan uitgewerkt. Als eerder blijkt dat de huidige
opslagruimte van de onderdelen niet meer beschikbaar is, zal beslist moeten worden over wat te
doen: nieuwe opslag zoeken in de hoop het plan nog ooit te kunnen uitvoeren of opgeven.
Museumfunctie
Overleg met Polimeks moet duidelijkheid geven over de verdere inhoud en aanpak van dit project en
de positie daarin van de Werkgroep Museumfunctie. Zodra die duidelijkheid er is, zal naar bevind van
zaken worden gehandeld.
6. Financiën
Startkapitaal
Het vermogen van SSO wordt volgends de statuten gevormd door: subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten; en alle andere baten. Het startkapitaal was bij de oprichting
afkomstig van de Gemeente Oisterwijk en donaties van bedrijven. De gemeente had in 2009 vanuit
het project Mijn Mooi Brabant van de provincie € 982 duizend gekregen voor het opknappen van het
Machinegebouw. Daarvan was € 50 duizend overgebleven. Dat bedrag heeft de gemeente aan SSO
ter beschikking gesteld voor de restauratie van de machine. De royale bijdragen van bedrijven waren
in natura en daardoor moeilijk in geld uit te drukken. Die zijn dan ook niet gekapitaliseerd; wat
uiteraard wel is gedaan met de bijdrage van € 10 duizend van Rabobank Hart van Brabant.
Inkomsten
Het eigen vermogen van SSO wordt jaarlijks enerzijds gevoed op basis van de eerder vermelde
overeenkomst met Polimeks en anderzijds door inkomsten gegenereerd met eigen zelfstandig
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uitgevoerde activiteiten. Financieel bezien betekent de overeenkomst dat Polimeks geen
huisvestingskosten in rekening brengt en nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen e.d. voor
eigen rekening neemt. Polimeks betaalt aan SSO jaarlijks een vergoeding voor het onderhoud van de
machine en de kosten van de eigen stichtingshuishouding en de daarmee verbonden vrijwilligers.
Deze vergoeding is in 2019 vastgesteld op € 10 duizend en wordt jaarlijks geïndexeerd.
De eigen zelfstandige activiteiten waarmee inkomsten worden verworven zijn divers. Rondleidingen
van groepen op verzoek, fotoshoots, open dagen en verkoop van boeken leveren elk jaarlijks
wisselende bedragen op. Het laatste anderhalf jaar van de afgelopen planperiode heeft helaas weinig
opgeleverd als gevolg van de bouwwerkzaamheden in en aan het gehele Machinegebouw. Wanneer
de Machinekamer weer vrij is voor eigen activiteiten zullen extra inspanningen nodig zijn om de loop
van het publiek met bijbehorende inkomsten weer goed op gang te brengen. In hoeverre ook de
toekomstige museumfunctie inkomsten zal opleveren is niet in te schatten. Het zelf ontwikkelde plan
hiervoor voorziet daar wel in. Primair zal bepalend zijn vorm en inhoud die de samenwerking met
Polimeks gaat krijgen en secundair de samenwerking SSO -DKM.
Sponsoring financieel en in natura
Naast bedrijven, die meestal daarom gevraagd SSO waardevolle – maar niet te kapitaliseren – steun
in allerlei vormen van natura sponsoren, zijn er ook privépersonen en bedrijven die jaarlijks
financieel steunen. Voornamelijk particulieren doen dat als lid van de vriendenclub Amice de Vapeur.
Als inmiddels vaste financiële steunpilaren zijn te noemen Rabobank Hart van Brabant en de in
Oisterwijk gevestigde Intergroep Verzekeringen. De namen van sponsorende bedrijven worden
vermeld op de website van SSO en op een bord in de machinekamer. Gebleken is dat bij deze
vermeldingen in de loop van de tijd inconsistenties zijn ontstaan.
Aanvankelijk remde de onzekerheid over wat te verwachten van de nieuwe eigenaar de werving van
sponsors. Vervolgens is door de bouwwerkzaamheden en corona de restauratie van de machine op
een veel lager tempo komen te liggen. Daardoor en door de onduidelijkheid over de totstandkoming
van de museumfunctie is de sponsorwerving gestopt. Ter voorbereiding op de reactivering van de
sponsorwerving moet nieuw beleid worden ontwikkeld dat ook leidt tot consistentie in de
vermelding van sponsoren.
Voor sponsoring is van belang dat SSO de Culturele ANBI-status heeft. Dat betekent dat SSO geen
erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen en donateurs hun giften kunnen aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit is dus gunstig voor zowel de gever als de ontvanger.
Daarom zal SSO zich inspannen om aan de ANBI-voorwaarden te blijven voldoen.
Financieel beleid
Hoewel de ANBI-status daartoe niet verplicht, houdt SSO het vermogen dat direct bedoeld is voor de
realisatie van de doelstelling van de stichting gesepareerd van dat wat nodig is voor lopende,
dagelijkse huishoudkosten. Daarom houdt SSO bij de Rabobank resp. een bedrijfsspaarrekening aan
en een betaalrekening. Begin 2021 was de stand van deze rekeningen:
- Bedrijfsspaarrekening € 45 750
- Betaalrekening
€ 750
- Totaal
€ 46 500
Verder is het staand beleid dat het vermogen risicomijdend wordt beheerd. Er wordt niet in effecten
belegd en liquide middelen, die niet op korte termijn nodig zijn, worden op de spaarrekening gezet.
Mocht het tot opheffing van SSO komen, dan gaat het eventueel batig saldo overeenkomstig art.12.6
van de statuten naar een doel dat zoveel als mogelijk aansluit bij de eigen doelstelling en gevestigd is
in de gemeente Oisterwijk en voldoet aan de ANBI-richtlijnen.
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Bijlage 1 Algemene informatie
Juridische naam
Rechtsvorm
Statutaire zetel
Oprichtingsdatum
Postadres

:
:
:
:
:

Stichting Stoommachine Oisterwijk, afgekort tot SSO
Stichting
Oisterwijk
26 mei 2010
Kervel 9
5061 WG Oisterwijk
Almijstraat 18
5061 PA Oisterwijk
Kamer van Koophandel Brabant, dossiernummer 50036890
8225.11.800
013 – 5230130
www.destoommachine.nl
secretariaat@destoommachine.nl
https://twitter.com/destoommachine

Bezoekadres

:

Handelsregister
RSIN
Telefoonnummer
Internet
E-mail
Twitter

:
:
:
:
:
:

Facebook

: https://facebook.com/destoommachine

Bijlage 2 Bestuur 2021
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

: B.M.W. (Bas) de Witte
Kervel 9
5061 WG Oisterwijk
: B.M.W. (Bas) de Witte (wnd.)
Kervel 9
5061 WG Oisterwijk
: J.M.M. (Jan) van den Hout
Molenacker 33
5061 KS Oisterwijk
: H.J.J. (Hennie) van de Wiel
Dr. Schräderlaan 9
5062 EL Oisterwijk
: H.J.W. (Rik) Roemen
Gerard van der Lindenstraat 14
5063 CK Oisterwijk
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