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1 Verslag bestuur 

 

Algemeen: 

Het jaar stond al vrij snel in het teken van het “ Coronavirus ” 

Dit hield in dat wij allen geconfronteerd werden met een enorme onzekerheid op medisch, 

sociaal, politiek en economisch gebied. 

De samenleving werd voor een enorme uitdaging gesteld om slim om te gaan met een onbekend 

virus. 

Kortom het museum moest door regelgeving van overheidswege maar ook daarbinnen 

regelmatig jongleren, wat gepaard ging met onregelmatige openingen, een veelvoud van 

veiligheidsmaatregelen met gevolg dat openingen voor zowel bezoekers als ook voor de 

vrijwilligers, onzeker werden en leidde tot een sterke daling hiervan.  

Het aantal bestuursvergaderingen werd ook hierdoor beïnvloed en bleef beperkt tot 3, zelfs de 

geplande Algemene leden vergadering werd geannuleerd en doorgeschoven naar het voorjaar 

2021. 

Door het wegvallen van de ALV hebben de goedkeuringen over het beleid 2019, de financiële 

verantwoordingen hiervan, en het verlenen van decharge aan het bestuur niet kunnen 

plaatsvinden en worden deze doorgeschoven naar de geplande ALV van 2021. 

Hetzelfde geldt voor het rooster van aftreden/aantreden van bestaande als nieuwe 

bestuursleden. 

Op de komende ALV in 2021zullen de volgende voorstellen worden gedaan voor 

herbenoemingen/ benoemingen voor een periode van 3 jaar. 

Herbenoeming van Klaas Pater (periode: 2020-2023) 

Herbenoeming van Pim Huizing (periode:2021-2024) 

Benoeming van Marc Sterel (periode2020-2023)  

Marc Sterel heeft aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur met als deeltaak 

‘communicatie’ en loopt daarom al geruime tijd mee binnen het bestuur. 

Helaas heeft Guido Ganzeman door een langdurig ziekte bed geen actieve deelname in het 

bestuur kunnen hebben.  

Guido is in Januari 2020 overleden. 

Antoinet Tanja had op 1 oktober 2019 te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten. 
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Bestuursvergaderingen:  In het kalenderjaar hebben 3 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  

Belangrijkste onderwerpen waren het inspelen op het Coronabeleid dat van overheidswege 

werd aangeven, en beheersing van de kosten in de lopende begroting. 

Activiteiten: 

Het uitlaat afzuig netwerk werd verder uitgebreid waarna de afzuigmotor in 2020 definitief kon 

worden geïnstalleerd. 

De motoren zijn in een betere en logische chronologische volgorde geplaatst. 

De digitalisering van het archief is verder ter hand genomen. 

Het archiefteam is verder uitgebreid, een projectbeschrijving is gemaakt, en een aanzienlijke 

financiële ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft dit project versterkt. 

De verdere realisering zal in 2021 plaatsvinden in samenwerking met o.a. Het Nederlands 

Scheepvaartmuseum. 

Het plan van verbetering van onze presentatie is voor een groot deel ter hand genomen. 

Onderhoud en restauratiewerkzaamheden zijn op bescheiden schaal uitgevoerd. 

Onderwijs- projecten hebben niet plaats kunnen vinden door de Corona maatregelen. 

Het aantal bezoekers is m.n. door de Corona tot een dieptepunt gezakt. 

Marketing- activiteiten hebben minimaal plaatsgevonden doordat deze geen aansluiting konden 

vinden op vervolg door de sluitingen van het museum.  

Tenslotte dankt het bestuur alle vrijwilligers voor hun inzet en vakmanschap, en natuurlijk al 

onze sponsoren die zich wederom niet onbetuigd lieten zien.  

Wij zien er naar uit dat het jaar 2021 een ommekeer zal brengen in de beperkingen die 

het afgelopen jaar ons door de Corana zijn opgelegd, en hopen weer velen bezoekers te 

mogen verwelkomen in ons unieke museum!                                                                                                                                    

Dagelijks bestuursleden: 

Maurice de Gruyter                     (Voorzitter) 

 Gerard van Gelswijck                (Secretaris  a.i. en Conservator) 

Pim Huizing                (Penningmeester )  

Marcel Langenberg   (Techniek) 

 Marc Sterel (Kandidaat)   (Communicatie)  

Klaas Pater                                      (Algemeen) 

Amsterdam, 27 Maart 2021                                                                                                                                                           
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2   Toelichting jaarrekeningen: 

 

Materiële vaste activa: 

 

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tenzij hieronder uitdrukkelijk 

anders vermeld. 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van gecumuleerde 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingen worden lineair toegerekend 

waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte levensduur en een geschatte restwaarde 

van activa. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 20%. 

Baten: 

De inkomsten hebben wij op een goed niveau weten te houden met uitzondering van de 

winkelverkopen en de entreegelden. Deze laatste twee hebben te maken met de langdurige 

sluiting van het museum in het afgelopen jaar. 

Passiva: 

Op de kosten van de exploitatie hebben wij, daar waar mogelijk, bezuinigd gezien de bijzondere 

situatie. 

Kostentoerekening: 

Kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Voor zover kosten 

specifiek betrekking hebben op opbrengsten in enig jaar, worden deze toegerekend aan het jaar 

waarin de opbrengsten worden verantwoord. 

Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn en de hoogte ervan betrouwbaar kan 

worden geschat. 
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3  JAARREKENING:   

 

 

Vereniging museum 't Kromhout 

    Balans 2020    
Activa                 Passiva 

           

           

 31-12-2020  31-12-2019     31-12-2020  31-12-2019 

           
Balanswaarde inventaris          6.044            8.159         

           
Vorderingen            1.366     Algemene reserve 78.664  78.312 

           
Nog te vorderen omzetbelasting             579               688     Voorzieningen    

       Videoproject    
Liquide middelen       Website    

Kas               33                 15     Jubileum    
ING Bank betaalrekening          6.972            3.527         

ING Bank spaarrekening        66.000          65.346      Kortlopende schulden  963  790 

        73.005          68.888         

           

           

           

           

           

           

           

        79.627          79.102      79.627  79.102 
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BATEN LASTEN

2020 2019 2020 2019

(ter vergelijking) (ter vergelijking)

Contributies 9.738         9.406            Nieuwsbrief 402           672             

Porti 909           986             

Donaties 2.961         1.240            Kantoorkosten 303           1.374          

Bankkosten 267           254             

Bankrente 20              33                 Vrijwilligers 2.790        4.453          

Inkopen materialen 2.077        3.572          

Entreegelden BTW 6% 1.326         3.410            Project Website 3.960          

Opbrengst cursus Project videopesentaties 1.912          

Opbrengsten verkoop 0% 1.400         1.500            Project wingwheel

Winkelverkopen BTW 21% 93              394               Priject Kromhout ER-2 6.250          

Winkelverkopen BTW 9% 4                48                 Huur/ Energiekosten 4.190        3.967          

Verzekeringen 1.317        1.267          

Sponsoring 2.400         8.350            Transportkosten

Jubileumdag 173             

Vrijval voorzieningen 11.500          Telefoonkosten 595           584             

Betalingsverschillen

Resultaat, Reclame / advertenties 347             

ten laste van de reserve 560               Representatie 465           1.377          

Abonnementen 92             76               

Computerkosten 575           782             

Koffie/thee 615           1.055          

Gemeentelijke heffingen 876           894             

Afschrijving op inventaris/ apparatuur 2.116        2.485          

Diverse lasten voorgaande jaar

17.589      36.441        

Resultaat, 

ten bate van de reserve 352           

17.941       36.441          17.941      36.441        

Vereniging museum 't Kromhout

Staat van baten en lasten boekjaar 2020
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4   Projecten en activiteiten 2020/2021: 

 Collectiebeheer: 

Gezien de beschikbare ruimte en het verbeteren van de bestaande collectie zullen de volgende 

objecten in aanmerking komen om te worden afgestoten. 

Deutz 1 cil benzinemotor 

3 GS-Kromhout 

Onderhoud: 

Restauratie :M3 (in 2018 toegevoegd aan de collectie) 

Restauratie :Diesel A-Frame 

Restauratie :ER-2  

Filmproject: 

De laatste hand worden gelegd aan de voltooiing van het beeldmateriaal van de 8 interviews die 

gemaakt zijn van oud-medewerkers van de Kromhoutfabriek /Werkspoor en zij die aan de wieg 

van ons museum hebben gestaan. 

Dit beeldmateriaal zal integraal opgeslagen worden in ons archief en in verkorte vorm worden 

weergegeven op een van onze schermen in het museum. 

Dit project is in December 2020 afgesloten. 

Afzuiginstallatie: 

De verbetering van de uitlaatgas- afzuiginstallatie in de machinehal wordt verder ter hand 

genomen.  

Middels een filterkast en verbeterde isolatie zal de uitstoot en het geluid worden 

geminimaliseerd.                                                                        

Archief: 

De inventarisatie van de ’A-4 calques zal verder worden uitgebreid. 

Ook de foto’s uit ons archief worden momenteel in een systeem met zoekroutine bewerkt en 

opgeslagen. 

Deze kunnen later via de nieuwe website door geïnteresseerden verkregen worden.  

Dankzij een uitbreiding van de bezetting en een toelage van het PBCF voor 2021 zal een 

versnelling aan dit project gegeven kunnen worden. 
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Overige: 

Naast het reguliere onderhoud van de motoren zal aandacht worden besteed aan verbetering 

van de funderingen. 

Er zal opnieuw worden gekeken naar verbetering van de bestaande bordeninformatie en 

videoschermen. 

Voltooien luchtafvoersysteem  

Comminicatieproject met Het Scheepvaartmuseum 

Smeedcursussen voortzetting (Corona afhankelijk) 

Weekend van de Wetenschap activiteiten (Corona afhankelijk) 

Vrijwilligers voor marketing/communicatie 

Opzetten van evenementen- en communicatiebeleid ook in samenwerking met andere partijen  

(Corona afhankelijk) 
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5 Begroting 2021:` 

  

Begroting Werkelijk Begroting

2020 2020 2021

BATEN

winkelverkopen 300             97               150            

entreegelden 4.000          1.326          1.500         

sponsoring 2.500          2.400          3.000         

contributies 9.000          9.738          9.500         

donaties 1.500          2.961          1.500         

opbrengst verkopen 1.400          

Vrijval voorzieningen

totaal 17.300         17.921        15.650        

LASTEN

vergoeding vrijwilligers 4.500          2.790          3.500         

energiekosten 4.190          4.190          3.000         

gemeentelijke heffingen 1.000          876             1.000         

verzekeringen 1.400          1.317          1.400         

abonnementen 92               100            

drukwerk 400             402             400            

computerkosten 800             575             800            

kantoorbenodigdheden 1.400          303             500            

Jubileumviering

portikosten 1.000          909             1.000         

telefoonkosten 600             595             600            

reclame/advertenties 400             2.000         

representatiekosten 100% 1.400          465             1.000         

koffie/thee etc. 1.100          615             700            

bankkosten 300             266             300            

bankrente -20              

Betalingsverschillen 1                 

Transportkosten

Afschrijvingen 2.100          2.116          2.100         

Cursus Smeden en Lassen

inkopen materialen 3.000          2.077          1.000         

23.590        17.569        19.400       

Resultaat -6.290         352             -3.750       

Vereniging Museum 't Kromhout
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Baten: 

De inkomsten hebben wij voorzichtig begroot gezien de huidige situatie. 

Lasten: 

Vaste lasten maken voornamelijk deel uit van de kosten. 

Inkopen en materialen is variabel doch ook noodzakelijk (restauratie/funderingen). 

Belastingen: De vereniging (Cultuur ANBI status) is belastingplichtig voor de omzetbelasting en 

niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Er is geen plicht tot inhouding van 

loonheffingen aangezien door de vereniging geen salarissen worden betaald. 
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6  Bijlage: 

Nevenfuncties bestuursleden: 

Maurice de Gruyter    :  Geen 

Gerard van Gelswijck:  

Penningmeester Nederlandse Kring van Verzamelaars van Historische 

rekeninstrumenten 

Pim Huizing:   Bestuurslid (penningmeester) Stichting Herstelling 

Bestuurslid (penningmeester) Stichting Singelconcerten Haarlem 

Lid van de Raad van Toezicht OOK Pedagogische Expertise Groep 

-   Lid arbitragecommissie Hockeyclub Bloemendaal 

   Voorzitter Cricketclub Bloemendaal 

 

 Klaas Pater                      Voorzitter Stichting Het Spoorhuis-Vinkeveen 

    Bestuurslid Stichting Henri Hudson 

    Bestuurslid Stichting de Heul (Het Vinkeveense Veer) 

 

Marcel Langenberg :      Voorzitter VVE Oostdorsch (Zaandam) 

Per maart 2021 

Lijst van aan- en aftreden Bestuursleden Vereniging Museum ’t Kromhout 

Volgens de statuten worden bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar 

Benoemingen vinden plaats op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Gerard van Gelswijck  benoemd 1995-1998-2001-2004-2007-2010-2013-2016-2019-2022- 

Maurice de Gruyter     benoemd : 2010-2013-2016-2019-2022- 

Klaas Pater                    benoemd:  2017-2020-2023- 

Pim Huizing                 benoemd : 2018-2021-2024- 

Guido Ganzeman      benoemd 30-3-2019-per 1 mei niet actief wegens ziekte, overleden  

   jan 2020 

Marcel  Langeberg  benoemd 30-3-2019-2022-2025- 

Marc Sterel         Per 12 nov 2019 toegetreden als kandidaat, benoemd per mrt 2021-2023- 
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Per maart 2021 

Lijst van aan- en aftreden Bestuursleden  Vereniging Museum ’t Kromhout 

Volgens de statuten worden bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar 

Benoemingen vinden  plaats op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

Gerard van Gelswijck benoemd : 1995-1998-2001-2004-2007-2010-2013-2016-2019-2022- 

Maurice de Gruyter     benoemd : 2010-2013-2016-2019-2022- 

Klaas Pater                       benoemd:  2017-2020-2023- 

Pim Huizing                    benoemd : 2018-2021-2024- 

Guido Ganzeman            benoemd :30-3-2019-per 1 mei niet actief wegens ziekte,  

overleden jan2020 

Marcel  Langeberg          benoemd : 30-3-2019-2022-2025- 

Marc Sterel          : Per 12 nov 2019 toegetreden als kandidaat,benoemd mrt2020-2023- 

             i.v.m. uitgestelde ALV in 2020 vindt benoeming plaats in  ALV 2021 .                                             

Jan Woldman           : Voorstel  benoeming :  op de ALV 27 maart 2021 

 

Kromhout ereleden per maart 2021 

 

De ereleden zijn: 

 

H. Hazelhoff Roelfzema  

J. Messelaar  

H. Mannaert   

G. van Gelswijck 
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MISSIE: 

Museum ’t Kromhout vertegenwoordigt als instelling het technisch industrieel cultuur erfgoed 

van de Nederlandse Stoom en Dieselscheepsmotoren en in het bijzonder die van de Kromhout 

Motorenfabriek in Amsterdam. 

Het museum is uniek in zijn soort mede omdat  de  opgestelde motoren werkend worden 

vertoond. 

Het informatieve en ook het educatieve karakter dat wordt uitgedragen geeft een beeld van de 

stand der techniek, werkomgeving en het ambacht uit die tijd. 

De toegankelijkheid voor de samenleving van het museum wordt door haar locatie maar ook 

door haar bereikbaarheid via de multimedia versterkt. 

Het archief is voor iedereen toegankelijk en bestaat uit een Bibliotheek, Fabrieksarchief van de 

Amsterdamse Kromhoutmotorenfabriek en veel beeldmateriaal. 

Doelstelling: 

De vereniging heeft tot doel ‘Het verzamelen, bewaren en doorgeven van historische kennis op 

het gebied van de mechanische scheepsvoortstuwing en scheepsbouw. 

Zij erkent hiermee ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. het behouden van het 

technisch industrieel cultuurerfgoed. 

Zij wil dit doel bereiken door het bijeenbrengen van een collectie van bij voorkeur 

scheepsvoortstuwing machines als stoommachines en verbrandingsmotoren, en ook het doen 

van onderzoek, het verzamelen en behouden van bijbehorende documentatie van de in het 

algemeen in Nederlandse fabrieken gebouwde motoren, in het bijzonder de producten van de  

v. m.  ‘Kromhoutmotorenfabriek en deze collecties toegankelijk maken voor het publiek 

KERNWAARDEN: (ethisch kompas) 

Inspirerend   

Informatief   

Educatief 

Klantgericht 
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Horizon Museum ’t Kromhout  2025 

 

Museum ’t Kromhout is in 2025 na 50 jaar uitgegroeid tot een plaats waar kennis over het 

industriële tijdperk met betrekking tot fabricage van stoomwerktuigen en verbrandingsmotoren 

voornamelijk die voor gebruik van de voortstuwing van vaartuigen, bij voorkeur van 

Nederlandse fabricage en in het bijzonder die van de Amsterdamse Kromhout Motorenfabriek.  

Het museum zelf is behuisd in een goed onderhouden, historische overdekte - gesloten hal waar 

men met veel passie wordt ontvangen. 

De rondleidingen en uitleg geschiedt deels digitaal met infoschermen en deels persoonlijk     

door goed opgeleide vrijwilligers. 

Met de bezoekerscapaciteit is rekening gehouden zowel in de opvang als door flexibele inzet van 

medewerkers. 

De kennis verkregen door kennisoverdracht van betrokkenen en door onderzoek wordt 

overgedragen door middel van demonstraties van motoren, informatie uit archief, cursussen en 

groepsrondleidingen. 

Het museum geeft een historisch beeld van het oostelijk havengebied waar scheepsbouw en 

gerelateerde industrie heeft plaatsgevonden. 

Informatie over de wereld van scheepswerkers, hun arbeidsomstandigheden en werkklimaat 

wordt in het Museum ruimschoots aangeboden. 

Er is een informatieve verbinding gelegd met aangrenzende musea zoals het 

Scheepvaartmuseum (maritieme gedeelte) en het Nemo (technisch gedeelte). 

Deze verbinding is mogelijk ook fysiek gerealiseerd met een “vaarverbinding”. 

Het digitale informatieplatform is voor een iedereen toegankelijk en verleent zo nodig 

ondersteuning aan de velen nog steeds gebruikers van Kromhoutmotoren. 

Het museum is afgestemd (bereikbaarheid en presentatie) naar de wensen van zijn bezoekers 

jong en oud, technisch en niet technisch en is een ware belevenis.  

 

 

 


