
 

 

Stof en Stoom houden geschiedenis levend! 

 

Beleidsplan stichting Dorsgarnituur Marne - Half Ambt 

Periode 2016 - 2020 

 

Inleiding 

Jaarlijks trekt de Stichting Dorsgarnituur Marne – Halfambt honderden bezoekers met demonstraties 

van de Ruston Stoomlocomobiel en een Borga dorsmachine met stropers.                                            

Stof, stoom en de geur van brandende steenkolen laten de sfeer van vroeger herleven.  

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de aan haar toevertrouwde machines tot in lengte van 

jaren te onderhouden, beheren en in te zetten bij demonstraties.  Met het doel om dit agrarisch 

erfgoed voor komende generaties te behouden en te tonen aan belangstellenden. Door middel van 

demonstraties  laten we het publiek kennis maken met de machines. Bij voorkeur tonen we de 

machines in werking, waardoor  de kijkers zich even weer in vroeger tijden wanen. 

Dit betekent dat er voortdurend gewerkt wordt aan het beheer en onderhoud van de machines, dat 

hiervoor vele kundige vrijwilligers nodig zijn en dat het bestuur zich inspant om te zoeken naar de 

benodigde financiële middelen om de machines in een  goede staat en veilig te kunnen 

demonstreren.                                                                                                                                                   

Oprichting 

De Stichting Dorsgarnituur Marne – Halfambt is opgericht op 30 maart 1993.                                        

Sindsdien worden de machines  in het bezit van de stichting met veel aandacht en liefde 

onderhouden door een grote groep zeer betrokken vrijwilligers waardoor het mogelijk is om met de 

machines demonstraties te houden.                                                                                                                       

Het bestuur van de Stichting spant zich in om beheer en behoud te waarborgen en er voor te zorgen 

dat de machines in een goede staat van onderhoud blijven.                                                                 

Doelstelling 

De stichting heeft statutair ten doel:  het in standhouden van een dorsgarnituur met motor, wagen en 

eventueel andere , bij dit garnituur en de daarmee te geven demonstraties passende , werktuigen en 

gereedschappen en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt. 

Naast de instandhouding wil het bestuur graag het agrarisch erfgoed tonen aan het publiek en er 

voor zorgen dat belangstellenden kennis kunnen maken met de machines.  Doordat vrijwilligers 

continu onderhoud  uit  voeren aan de machines wordt ook de kennis en de vaardigheid met 

betrekking tot het onderhoud doorgegeven aan nieuwe generaties. 
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Bezittingen 

1 Zelfbinder/zichtmachine 
Merk Fahr, 5 voet rechts (bouwjaar ongeveer 1950) 
1 Ford Dearborn tractor met 3 cil Perkins, 30 pk hef-aftakas (bouwjaar 1950) 
1 Borga stropers (open tandwielen met schudbak)  
Een uniek exemplaar omdat de eerste stoom aangedreven machine van voor 1900 is 
1 Borga dorsmachine type A5 mach no 386 op luchtbanden (bouwjaar 1939) 
1 Borga stropers C2 Carterpers met bandtransporteur op luchtbanden 
1 Ruston locomobiel mach no 544070 (bouwjaar 1939) met 52 vlampijpen op stalen wielen, een 
unieke stoommachine 
1 Steyer dorstractor type 685 met aftakas en hef 60 pk (bouwjaar 1963) 
1 Pakwagen enkelasser aanhanger met opbouw 
1 Stationaire dieselmotor Lister CD 1 cyl. 7 pk (bouwjaar 1935) 
4 Landbouwwagens 
 
 
Demonstraties  

Door het geven van demonstraties  over de graanoogst met onze machines kunnen we het publiek 

kennis laten maken met vroegere tijden en de werking van de machines van weleer. Demonstraties 

kunnen plaatsvinden op oogstfeesten, dorpsfeesten  en andere evenementen zoals bijvoorbeeld de 

historische dagen op Verhildersum of de Baistemarkt in Winsum.                                                                                        

Demonstraties worden gegeven tegen betaling.   Er zijn vele variaties mogelijk wat betreft de 

demonstraties.  Er worden met de organisatie van het evenement afspraken  gemaakt over welke 

machines worden gedemonstreerd, over standplaats, de aanwezigheid van water, hout, graan, 

verzorging van de vrijwilligers etc. Er kunnen een aantal pakketten worden afgenomen, maar vaak zal 

er sprake zijn van maatwerk.                                                                                                                                                         

Een goede planning – tijdsplanning, benodigde materialen, vervoer machines, benodigde vrijwilligers 

– is van belang. Zie actieplan. 

PR 

De Stichting, en met name de mogelijkheid om demonstaties te geven, moet bekend zijn bij 

organisatoren van evenementen en bij het publiek. Het is daarom belangrijk om aandacht te 

besteden aan de PR. We maken gebruik van: 

• Flyers en visite kaartjes 

• Website en facebook, eventueel instagram, twitter en andere digitale middelen. 

• Mond tot mond reclame 

Het is belangrijk om een goede indruk achter te laten op demonstraties. De vrijwilligers dragen 

tijdens demonstraties de “werkkleding” van de Stichting. Een verzorgde presentatie, zorg voor 

veiligheid, betrouwbaarheid naar de organisatie, vriendelijkheid naar het publiek, het geven van 

informatie en voorlichting, het netjes achter laten van het terrein, etc. dragen bij tot een positieve 

indruk van de organisatie. Waardoor er mogelijk meer kansen zijn voor demonstraties, meer 

potentiele vrijwilligers, meer donaties etc. 

De PR zal een jaarlijks terugkerend onderdeel zijn van het actieplan van het bestuur. 
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Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Stichting Dorsgarnituur.                                                                                        

Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van de stoomlocomobiel en de andere machines van de 

Stichting. Daarnaast verzorgen de vrijwilligers verschillende demonstraties met de machines. De 

vrijwilligers werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur en worden aangestuurd en begeleid 

door een van de bestuursleden samenhangend met hun portefeuille in het bestuur.                                                                                                                                                                                                                           

Het bestuur heeft voor de vrijwilligers een “werknemers schadeverzekering” afgesloten ( een 

uitgebreide ongevallen dekking voor werkgerelateerde ongevallen).                                                                                                                                                                            

De vrijwilligers zijn tevens verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente waarin zij 

wonen en/of actief zijn voor de Stichting.  Ook het bestuur van de stichting bestaat geheel uit 

vrijwilligers.                                                                                  

 
Huisvesting machines 
 
Het bestuur zet zich in voor passend onderdak voor de machines in haar bezit.                                                  

De ruimte moet ruim genoeg zijn om de machines te stallen, een werkplaats in te richten en 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De ruimte moet vrij toegankelijk zijn voor een ploeg(je) 

vrijwilligers.                                                                                                                                                                          

Over huur, toegang en andere huisregels maakt het bestuur afspraken met de eigenaar van het pand. 

 
Verzekeringen 
 
Machines 
Stoomlocomobiel:  Cascoverzekering  voor getaxeerde waarde € 15000                                                      

Steyer: Cascoverzekering voor getaxeerde waarde € 9000                                                              

Dearborn: WA                                                                                                                                                             

Totale brandverzekering:  € 40000 

Bestuur 
Rechtsbijstandverzekering voor de Stichting                                                                                                       

Vrijwilligers                                                                                                                                                                       

Voor de vrijwilligers is een werknemersschadeverzekering afgesloten.                                               

(uitgebreide ongevallen dekking  voor 26 vrijwilligers, afgesloten in 2016)                                                    

Tevens zijn de vrijwilligers verzekerd via de gemeente waarin zij wonen en/of actief zijn. 

 
Financiën/ Fondsen                                                                                                                                                             
 
Het bestuur draagt zorg voor een accurate financiële administratie en maakt jaarlijks een financieel 

jaarverslag met een balans en een exploitatierekening.                                                                                 

Inkomsten worden verkregen uit donaties, demonstratie, legaten, giften en inzamelingsacties. De 

Stichting heeft de ANBI-status. (Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling)                          



4 
 

Waar mogelijk en waar nodig wordt voor financiering van groot onderhoud geprobeerd extra gelden 

te verkrijgen via het aanschrijven van fondsen. 

Beheer en onderhoud                                                                                                                                                    
 
De werkzaamheden voor het goed laten functioneren en technisch in goede staat houden van de 

machines vind hoofdzakelijk plaats door vrijwilligers. Specifieke reparaties, zoals de keuring van 

stoomlocomobiel of het monteren van nieuwe vlampijpen worden door deskundigen uitgevoerd.          

De normale werkzaamheden vinden bij het schrijven van dit beleidsplan plaats in de boerderij 

Azingaweg 2 te Rasquert, waar de machines zijn gestald en waar een werkplaats met het benodigde 

gereedschap aanwezig is. Hier bevindt  zich ook een logboek waarin de reparaties staan/worden 

genoteerd.                                                                                                                                                          

Veiligheid 

De onderhoudswerkzaamheden in de schuur worden nooit alleen uitgevoerd.                                             

Er zijn altijd tenminste 2 vrijwilligers aanwezig.                                                                             

Laswerkzaamheden worden  zoveel mogelijk buiten uitgevoerd. De brandveiligheid wordt in acht 

genomen!                                                                                                                                                              

Veiligheid bij demonstraties wordt gewaarborgd door het gebruik van afzetlinten of andere 

afzetmaterialen waardoor bezoekers op veilige afstand blijven.                                                                         

De machines zijn in goede staat van onderhoud.                                                                                               

Veiligheid is een steeds terugkerend agendapunt op de bestuursvergaderingen en wordt 1x per jaar 

besproken met de vrijwilligers. 

Dit beleidsplan wordt 1 x per 4 jaar  geëvalueerd en zo nodig aangepast.                                           
 
 
 
Actieplan en werkplan onderhoud 
 
Actieplan 
Het bestuur maakt jaarlijks tijdens de eerste vergadering van het kalenderjaar een kort actieplan 
waarin de volgende onderdelen aan de orde kunnen komen: 

• Bestuur  - rooster van aftreden 

• Financiën -  hoe staat de Stichting er financieel voor,  te ondernemen acties 

• PR -  welke PR acties moeten worden uitgezet. 

• Vrijwilligers – is de vrijwilligersgroep  toereikend en voldoende opgeleid, aansturing en 
werkwijze. Welke actie is nodig 

• Onderhoud -  hoe is de staat van onderhoud, zijn er grote onderhoudsposten te verwachten, 
zo ja welke actie is noodzakelijk 

• Demonstraties – Zijn er voldoende mogelijkheden om demonstraties te houden, aanbod, 
planning, etc. Welke acties zijn noodzakelijk. 

• Huisvesting – is huisvesting voor de machines op orde  

• Veiligheid – is de veiligheid van de vrijwilligers en publiek gewaarborgd? 
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Werkplan onderhoud 
De portefeuillehouders van de machines (locomobiel, dorsmachine, zichtmachine en overige) maken 
jaarlijks na de laatste demonstratie in het kalenderjaar een onderhoudsplan voor de verschillende 
machines.  

• Kort wordt opgeschreven wat er moet gebeuren.  

• De portefeuillehouders kunnen zo nodig advies vragen van deskundigen.   

• De portefeuillehouders (lees bestuur) zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het onderhoud 
en geven leiding aan de vrijwilligers.  

• Het onderhoudsplan wordt jaarlijks aangepast en opnieuw vastgesteld. 

• Het onderhoudsplan wordt opgehangen in de loods. De vrijwilligers houden een logboek bij 
en  geven aan wie welke werkzaamheden wanneer heeft uitgevoerd en welke 
werkzaamheden zijn afgerond. 
 

 
 


