Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg
De activiteiten van de Stichting vinden plaats op basis van de in de oprichtingsakte
vastgestelde en nadien gewijzigde statuten. Het bestuur bestaat uit 7 onbezoldigde leden.
De organisatie bestaat uit 45 vrijwilligers. Zij zorgen geheel belangeloos voor de
instandhouding van het museumgebouw, de stoommachine en voor de personele bezetting
van de balie, bij recepties en party’s, rondleidingen en educatie. Keer op keer spreken
bezoekers hun waardering hiervoor uit. De conservator is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken en rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van de Stichting.
Op 23 mei 2018 bestond de stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg 40 jaar. Het bestuur
had besloten om dit op zaterdag 26 mei te vieren in de vorm van een open dag voor de
inwoners van Halfweg en Zwanenburg. Bij de periodieke keuring in 2017 van de stoomketel
bleek echter, dat er niet voldoende veilig gewerkt kon worden. Er kon niet worden volstaan
met een reparatie; aanschaf van een nieuwe drum bleek nodig. In de loop van de zomer van
2018 is het bestuur druk doende geweest om de voor aanschaf benodigde gelden te werven
(€ 130,000,-). Dit bedrag kwam tot stand aan de hand van een offerte van Stork Hengelo,
van andere bedrijven/leveranciers en aan de hand van begroting van interne kosten. Het
bestuur is er in 2018 in geslaagd de benodigde fondsen te werven. Enkele grotere
instellingen (ZABAWAS, Ruigrokstichting, Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude)
hebben naast veel particulieren geld beschikbaar gesteld. Daarop kon nog in 2018 aan Stork
opdracht worden gegeven voor het ontwerpen en vervaardigen van de drum.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: ing. P.G.F. te Beest, voorzitter,
M.A.M. Knijn, penningmeester, mr. B.J.Huisman, secretaris, G.T.A. van den Boogaard,
Ir. P.M. Capelle, Drs. L.M.Otto , leden. De heer B. Schalij is in mei 2018 tot het bestuur
toegetreden.
Het bestuur heeft elf keer vergaderd. Dit aantal is wat hoger dan gebruikelijk vanwege de
rond de ketel ontstane situatie.
De opening van het draaiseizoen 2018 heeft niet plaats kunnen vinden
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Donaties
Waar mogelijk wordt op uitgaven bezuinigd. Toch blijft het museum voor zijn voortbestaan
afhankelijk van donaties, sponsoring en (exploitatie)subsidies. Rijnland heeft een bedrag van
€ 10.000,- aan subsidie beschikbaar gesteld. De gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude € 2.750,Samenwerking met Haarlemmermeer museum De Cruquius
De gesprekken met de directie van Stichting Haarlemmermeer museum De Cruquius zijn in
2018 opgeschort na één gesprek in het voorjaar vanwege de onzekerheid omtrent de
openstelling van het Stoomgemaal.
Activiteiten 2018
Het Stoomgemaal kon vanwege de rond de ketel ontstane situatie geen activiteiten
ontplooien in het verslagjaar. Er kon immers niet met stoom worden gedraaid. Bovendien
heeft het bestuur het vanwege de voorbereidende werkzaamheden voor vervanging van de
drum niet veilig geoordeeld om de deuren te openen voor het publiek.
Keuring stoomketel
De ketel is op 20 februari 2017 door Lloyds goedgekeurd echter wel met de aantekening dat
het onderzoek in de boven- en onderdrum 1 x in de 40 jaar plaats moet vinden. De laatste
keuring heeft in 1962 plaats gevonden en had in 2002 dus opnieuw moeten gebeuren. Dat is
niet gebeurd en daarom heeft de Keuringsinstantie geëist dat dit nu gebeurde. De reden dat
er geen keuring heeft plaatsgevonden is niet bekend. Na sluiting van het draaiseizoen 2017
is nader onderzoek gedaan en bepaald welke werkzaamheden, zoals het vervangen van
defecte klinknagels uitgevoerd moeten worden en welke kosten dit met zich meebrengt.
Bij dit nader onderzoek is gebleken, dat niet volstaand kon worden met een reparatie, maar
dat aanschaf van een nieuwe drum noodzakelijk was (zie boven)
Vrijwilligers
Voor het in stand houden van het Stoomgemaal en voor de organisatie van de draaidagen
en andere evenementen kan het bestuur van de Stichting een beroep doen op een aantal
vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken geheel belangeloos en dragen het Stoomgemaal een
zeer warm hart toe. Waar mogelijk worden alle onderhoudswerkzaamheden door de
vrijwilligers uitgevoerd. Zij worden aangestuurd door de (vrijwillige) conservator. In het
verslagjaar mochten we weer een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Helaas moesten
ook enkele vrijwilligers om gezondheidsredenen en tijdgebrek afhaken. Op dit moment zijn
ongeveer 45 vrijwilligers actief betrokken bij het Stoomgemaal. De vrijwilligersgroep bestaat
uit een aantal subgroepen: vrijwilligers voor de techniek, vrijwilligers voor de balie en
vrijwilligers voor educatie, rondleidingen en pr.
In 2018 kon er nauwelijks een beroep worden gedaan op de vrijwilligers voor de balie,
educatie en dergelijke vanwege de sluiting. De vrijwilligers voor de techniek hebben
daarentegen veel werk verzet als voorbereiding op de vervanging van de drum in 2019.
Social Media
Social media is een steeds belangrijker communicatiemiddel. Het Stoomgemaal beschikt
over een website en een Facebook pagina. De website wordt goed bezocht en de Facebook
pagina van het Stoomgemaal wordt actief bijgehouden en heeft inmiddels veel ‘volgers’.
Halfweg, juni 2019
Bestuur Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg
Ing. P.G.F. te Beest, voorzitter
Mr. B.J.Huisman, secretaris
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