Stichting Industrieel Smalspoor Museum

Organisatie Industrieel Smalspoor Museum Erica
Doelstelling, beleid en organisatievorm
In Erica zijn drie stichtingen gezamenlijk verantwoordelijk voor een kwalitatief goed Smalspoormuseum.
De stichting Exploitatie Smalspoormuseum exploiteert het museum. Daarvoor heeft het de beschikking over
het museumgebouw en de locomotievenloods, het gebruik van de Fijnfabriek en de historische
smalspoorremise en het gebruik van het materieel en de materialen die de stichting Industrieel Smalspoor
Materieel beschikbaar stelt. De stichting Exploitatie Smalspoormuseum is erkend als een culturele ANBI.
De stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan is eigenaar van het museumgebouw, de
locomotievenloods en de rijtuigenloods. De stichting pacht de gronden waarop deze gebouwen gelegen zijn en
huurt de Fijnfabriek en historische remise. Het heeft het gebruiksrecht van het spoor dat op de gronden van
Griendtsveen BV ligt. De stichting stelt dit alles ter beschikking van het museum.
De stichting Industrieel Smalspoor Materieel, verzamelt historisch smalspoormaterieel, restaureert en
conserveert dit, zorgt dat het onderhouden wordt en stelt het beschikbaar aan het museum voor de exposities
en voor de rondleidingen. Naast het materieel verzamelt de stichting historische materialen die een relatie
hebben met smalspoor. Deze stichting is erkend als een culturele ANBI.
Het beleid van het museum is er op gericht het smalspoor als mobiel erfgoed te behouden voor het nageslacht,
de bijdrage van smalspoor aan de ontwikkeling van Nederland in de 20ste eeuw zichtbaar te maken voor de
bezoekers van het museum, hen kennis te laten maken met het gebruik van smalspoor in de veenkoloniën van
Zuidoost Drenthe en de vrijwilligers die in het museum werkzaam zijn een interessante en leuke
vrijetijdsbesteding te geven.
Samenstelling besturen per 31 december 2015

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Exploitatie

Materieel

Mevrouw A. Hagedoorn
vacature
De heer H. Ruijgers
De heer K. van Os
vacature

De heer H. Brinks
vacature
De heer H. Ruijgers
De heer R. Hanenbergh
De heer J. Lanjouw

Noord Ned. Museum
Spoorbaan
De heer J. v.d. Kolk
vacature
De heer H. Ruijgers
De heer K. van Os

Het Industrieel Smalspoor Museum is een vrijwilligersorganisatie en geen van de drie stichtingen heeft
medewerkers op de loonlijst. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij en
alle andere vrijwilligers hebben recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie of
werkzaamheden voor het museum gemaakte kosten.
Fiscaalnummer / RSIN
Bankrekening
Kamer van Koophandel

812835293
NL41 INGB 0004 4331 52
04070843

805822483
NL41 INGB 0001 4547 67
41017785

812835438
NL09 RABO 0125 7155 79
04070841

Donateurs
Zo’n 70 donateurs van het museum ontvangen 4x per jaar De Buffer, ons museumblad. Daarnaast krijgen zij
gratis toegang tot het museum. Onze donateurs betalen hun bijdrage van minimaal € 30,—per gezin aan de
stichting Industrieel Smalspoor Materieel.
Griendtsveenstraat 140 7887 TK Erica tel. : 0591-303061
e-mail.: info@smalspoorcentrum.nl
website: www.smalspoorcentrum.nl

