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 24 mei 2019 kon het Stoomgemaal de deuren weer openen voor het publiek, nadat er
hard gewerkt was door vrijwilligers en bedrijven om de afgekeurde stoomdrum te vervangen.
De officiële handeling is verricht door wethouder Jurgen Nobel. Burgemeester Onno Hoes
had toegezegd dit te zullen doen, maar was te elfder ure verhinderd.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 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 en B. Schalij, leden. Op 13 juni heeft Louis Otto afscheid
genomen als bestuurslid. Louis Otto was één van de bestuursleden van het eerste uur.
Samen met andere initiatiefnemers redde hij het Stoomgemaal van de sloop en richtte hij in
1978 de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg op. Op 1 april en 2 mei heeft ing. G.H.M.
Nibbering als kandidaat-bestuurslid de vergadering bijgewoond. Op 17 mei is hij toegetreden
tot het bestuur. Het bestuur heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd.

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 Haarlemmermeer € 2.750,- De
Stichting NBB heeft op aanvrage van het bestuur een donatie toegekend van € 7.800,- voor
educatie en presentatie binnen het Stoomgemaal. Deze stichting heeft als doel: het
financieel of anderszins ondersteunen van initiatieven en projecten op het gebied van
wetenschap, natuur, milieu en educatie in het kader van de scheepvaart alsmede de winning
en bestrijding van water. De stichting bestond 75 jaar in 2019. Het plan voor besteding van
het geld zal in de loop van 2020 worden uitgewerkt door een inmiddels ingestelde werkgroep
Educatie. Wél is voor educatie- en presentatiedoeleinden al een beamer aangeschaft.
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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 (financiering en
vervanging stoomdrum) omtrent de openstelling van het Stoomgemaal. In 2019 zijn er geen
gesprekken geweest. In 2020 zal dit een vervolg krijgen.

Activiteiten 2019
Werkgroep Toekomst Stoomgemaal
Het bestuur heeft in het voorjaar de werkgroep Toekomst Stoomgemaal Halfweg ingesteld.
Opdracht aan de werkgroep was om te komen met voorstellen voor verhoging van de
bezoekersaantallen en de inkomsten. Dit is nodig, omdat de aantallen de laatste jaren dalen.
Voorts is er in de omgeving van het Stoomgemaal sprake van nieuwe en geplande
activiteiten op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Naar verwachting zullen deze
activiteiten een positieve uitstraling hebben voor het Stoomgemaal. Ook is er nog het plan
om aan het gebouw groot onderhoud te plegen met het oog op behoud ervan voor
toekomstige generaties. Er zijn de afgelopen jaren donaties beschikbaar gesteld door de J.C.
Ruigrok Stichting en door Stichting Zabawas. Deze instellingen hebben ook gedoneerd voor
de vervanging van de stoomdrum, echter met de kanttekening, dat onze stichting
(voorshands) geen beroep meer kan doen op deze fondsen. Daarom zoekt het bestuur naar
middelen om van binnenuit de financiële positie te kunnen versterken.
Er was vanuit het bestuur en de vrijwilligers direct een enthousiaste reactie voor deelname.
De leden waren: Gé Nibbering, Wim Verlinden, Peter van Kaam, Han Maas, Bert Schalij en
Mary Knijn. Bert Schalij heeft door de situatie op zijn werk helaas niet kunnen deelnemen
aan de vergaderingen van de werkgroep. Hij was beoogd voorzitter, welke taak Gé Nibbering
vervolgens op zich heeft genomen.
Op 13 juni heeft het bestuur een tussenrapport kunnen bespreken als eerste resultaat. De
voorstellen hadden onder meer betrekking op het volgende: opleidingsplan machinisten en
stokers, samenwerking met Brasserie ‘Het Gemaal’; aanpassingen aan het meubilair en de
inrichting van het gebouw en het buitenterrein; verbetering van het aanbod van consumpties;
aanstellen van een bestuurslid voor Marketing en Communicatie; naar buiten toe de identiteit
van het museum versterken door te spreken van Stoom Experience; splitsing van de functie
van de conservator in een deel beheer en een deel coördinator vrijwilligers. Voor de functie
coördinator vrijwilligers staat een vacature uit onder de vrijwilligers.
Vervolgens zijn de werkzaamheden van de werkgroep in alle bestuursvergaderingen aan de
orde geweest.
Eind 2019 was de stand als volgt: nieuwe machinisten en stokers zijn/worden opgeleid, er
komt meubilair beschikbaar van Cultureel Centrum De Olm; het buitenterrein zal door
opschuiven van de kolenopslag beter geschikt kunnen worden gemaakt voor bezoekers; de
trap bij de ketel is flexibel gemaakt met het oog op een beter gebruik van de ruimte door
bezoekers; aan de voorkant komt een hek met het oog op weren van onrechtmatig bezoek
en met de Brasserie Het Gemaal zal op ad hoc basis worden samengewerkt.
Ook hebben enkele leden van de werkgroep contact gehad met een vertegenwoordiger van
Convention Bureau Event Park Amsterdam. Dit platform wil de Gemeente Haarlemmermeer
én de daarin gevestigde congres- en evenementen gerelateerde leden op de nationale- en
internationale kaart zetten. Tevens is er overleg geweest met de manager van de
toekomstige Amsterdam The Style Outlets. The Amsterdam Style Outlets wordt gebouwd op
het voormalige terrein van de Suikerfabriek. De opening van 115 winkels met een exclusieve
mix van internationale en Nederlandse topmerken, is naar verwachting in het najaar 2020.
Dag van het kind
Op 16 juni was de dag van het kind. Een draaidag waarop kinderen kunnen helpen met
stoken, smeren en smeden en na afloop een klassiek ´Stoomvakschool´ diploma krijgen.
Hierdoor biedt het kinderen de gelegenheid kennis te maken met techniek en kracht van de
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natuur en dit draagt bij aan technisch inzicht en de bewustwording van het belang van een
goede waterhuishouding. Er kwamen 65 bezoekers, waarvan 17 kinderen.
Nostalgische avond
Op de laatste draaidag van het seizoen was het Stoomgemaal ook ‘s avonds open en
feeëriek verlicht en branden de ‘authentieke’ olielampen.
Landelijke evenementen
Tijdens het Museumweekend, de Nationale Molen- en Gemalendag en de Open
Monumentendagen is het Stoomgemaal volop in bedrijf. Op deze wijze brengt het
Stoomgemaal bekendheid over de geschiedenis en techniek onder de aandacht van een
groot publiek.
Nacht van de vluchteling
De Nacht van de Vluchteling is een sponsorloop waar duizenden deelnemers 10, 20 of 40
kilometer lopen in verschillende provincies in het land.
Zo ook in Noord-Holland. De loop was op 16 juni van Amsterdam naar Haarlem. Het
Stoomgemaal was het derde rustpunt onderweg. Zo’n 800 deelnemers werden door
beschikbare vrijwilligers voorzien van koffie/thee/fris. In 2020 is het Stoomgemaal wederom
rustpunt voor de wandelaars.
Overige activiteiten
Binnen en buiten de reguliere openingstijden brachten verschillende groepen een bezoek
met rondleiding aan het museum boeken. Deskundige vrijwilligers leiden de bezoekers rond
en gaven een toelichting op de waterhuishouding en de functie van het gemaal hierin.
Het museum werd ook dit jaar als locatie gehuurd worden voor recepties, vergaderingen,
reünies, fotosessies, filmopnamen en andere evenementen. De catering werd verzorgd door
een cateraar die tevens als vrijwilliger verbonden is aan het Stoomgemaal.
Kanoverenigingen maakten tijdens de draaidagen dankbaar van de gelegenheid gebruik om
te kanoën in wild water.

Gemalenpluim
De Nederlandse Gemalenstichting heeft in het verslagjaar aan onze stichting de
Gemalenpluim 2019 toegekend voor het adequaat werven van fondsen voor vervanging van
de drum en de aanpak van dit project. Bart Huisman heeft op 1 november namens het
bestuur de pluim in ontvangst genomen in Houten, waarbij hij een woord van dank heeft
gesproken en nog een korte toelichting heeft mogen geven.

Archief
Bij de fusie van de gemeenten Haarlemmerliede c.a. en Haarlemmermeer per 1 januari 2019
is het archief van de stichting verhuisd naar de secretaris van het bestuur. Deze heeft
vervolgens met succes de directie van het Noord-Hollands archief benaderd, met de vraag of
het archief in beheer aan die instelling kon worden overgedragen. De stukken blijven
vanzelfsprekend in eigendom van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg.

Vrijwilligers
Voor het in standhouden 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 nog aangestuurd door de (vrijwilliger) conservator.
Er wordt gezocht naar een coördinator voor de vrijwilligers. 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
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subgroepen: vrijwilligers voor de techniek, vrijwilligers voor de balie en vrijwilligers voor
educatie en rondleidingen.
Mede dankzij de inzet van de vrijwilligersgroep is de vervanging van de stoomdrum een
succes geworden en is het project binnen de door het bestuur aangegeven financiële kaders
gebleven.

Social Media
Social media is een steeds belangrijker communicatiemiddel. Het Stoomgemaal beschikt
over een website en een Facebookpagina. De website wordt goed bezocht en de
Facebookpagina van het Stoomgemaal wordt actief bijgehouden en heeft inmiddels veel
‘volgers’.
Halfweg, april 2020
Bestuur Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg
Ing. P.G.F. te Beest, voorzitter
Mr. B.J. Huisman, secretaris
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