Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, Stichting
Historische Brandweervoertuigen Lansingerland

Dit is het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Historische Brandweervoertuigen
Lansingerland (SHBL) en beslaat de periode van oprichting in november 2021 tot en met
december 2024.
Doelstelling.
De stichting is opgericht op 6 november 2021 en heeft als doel het behoud en functionerend
houden van twee brandweervoertuigen. De Austin K2 Loadstar en de Opel Blitz. De stichting
heeft niet het doel om winst te maken. We proberen met de voertuigen het algemeen belang
te dienen aan een zo breed mogelijk publiek, jong en oud door te laten zien hoe de
brandweer in het verleden werkte. Met de voertuigen promoten we zo het brandweervak en
zullen we waar mogelijk ook voorlichting geven vanuit onze (vrijwillige) professie over wat de
brandweer inhoudt en waar we voor staan vroeger en nu.
We geven uitvoering aan de doelstelling door zoveel en zo vaak mogelijk de
brandweerauto’s op (internationale) evenementen en andere gelegenheden in de wijde
omgeving te laten rijden en te laten zien. Bij de 24/7 zichtbare en bemenste stallingsruimte,
brandweerkazerne aan de Berkelse Poort, is oud en nieuw gecombineerd en geven de
aanwezige brandweerlieden voorlichting over vroeger en nu.
Organisatie.
De stichting kent een dagelijks Bestuur met daarin een voorzitter, penningmeester en
secretaris. De bestuursleden hebben vanuit de statuten ieder evenveel stemrecht. Verder
kent de stichting twee commissies met ieder een aantal leden. Dit zijn de technische
commissie, verantwoordelijk voor het onderhoud en rijden met de voertuigen. En de
commerciële commissie verantwoordelijk voor de werving van inkomsten.
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Het Bestuur bestaat sinds de oprichting uit de Voorzitter / Erik Crielaard, Penningmeester /
Martin van Driel en Secretaris / Robert van Veen.
Werkzaamheden.
De werkzaamheden bestaan uit het laten rijden van de voertuigen zoals al bij de doelstelling
is omschreven. Zie hiervoor ook de meerjaren / toekomstplannen voor meer concrete
plannen.De werkzaamheden bestaan daarnaast aan het regelmatige dagelijkse technisch
onderhoud en waar nodig restauratie en groot onderhoud van beide voertuigen. Na iedere rit
is er onderhoud nodig, daarnaast is de slijtage met voertuigen van ruim 70 jaar oud vaak
plotseling.
Wijze van werving inkomsten.
Om het onderhoud en de werkzaamheden te kunnen financieren proberen we fondsen te
verkrijgen via werving en donateurs aan ons te binden. Dit doen we door een website te
onderhouden (www.shbl.org) en ook actief te zijn op social media (o.a. Facebook). We
hebben een online betalingsplatform waarop iedereen zijn of haar donatie kan doen.
Tegelijk zijn er actieve (bestuurs)leden en andere brandweer collega's die met hun contacten
de fondsen en donateurs werven. Op onze site worden de diverse donateurs-mogelijkheden
toegelicht. Ieder jaar organiseren we ook voor de donateurs een evenement, dit zal een
gezamenlijke of individuele aanpak hebben.
Beheer en besteding van het vermogen van de stichting.
Het beheer van het vermogen ligt bij het Bestuur van de stichting en specifiek bij de
Penningmeester. Hiertoe hebben we een financieel beleidsplan opgesteld waarin onder
andere is geregeld hoeveel vermogen / reserves er mogen worden aangehouden maar ook
wat door wie mag worden uitgegeven. De reserves worden in de jaarrekening apart vermeld
en dienen vooral om het groot onderhoud van de voertuigen te financieren zoals een nieuwe
of gereviseerde versnellingsbak, vervanging van aandrijving of andere grote uitgaven die bij
een oud voertuig kan voorkomen. De reserveringen zullen niet hoger zijn dan de waarde van
de beide voertuigen, blijkend uit de balans. Eventuele bestemmingsreserves worden geacht
binnen 3 jaar te worden besteed.
We overleggen regelmatig om de stichting actief en levend te houden, minimaal één keer
per half jaar, in de praktijk vaker. Bij iedere vergadering wordt ook de financiële stand van
zaken besproken (minimaal een staat van baten en lasten tot dat moment).
Jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar maakt de penningmeester een
balans en staat van baten en lasten op die ter beoordeling aan het Bestuur maar ook aan de
Brandweervereniging wordt aangeboden ter beoordeling dit gebeurt in een aparte
vergadering. Hier wordt dan decharge verleend aan de stichting door de
brandweervereniging.
Besteding van het vermogen ligt geheel in lijn met de doelstelling van de stichting.
Het bestuur is onbezoldigd en ook worden alle bestedingen schriftelijk vastgelegd binnen de
grenzen van ons financiële beleidsplan. In principe vindt er geen vergoeding plaats aan de
vrijwilligers of bestuursleden voor gemaakt uren, kosten kunnen wel worden gedeclareerd.
Voor de komende jaren proberen we met donaties een kleine bestemmingsreserve op te
bouwen om zo in 2024 of 2025 groot onderhoud te kunnen doen.
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Meerjaren / Toekomstplannen
De stichting is nog jong, de voertuigen oud… we hebben daarom met onze stichting op korte
en langere termijn uitdagingen. De voornaamste uitdaging in 2022 is het weer technisch in
orde krijgen van de Opel Blitz. Hieraan was al groot onderhoud gaande terwijl de stichting is
opgericht. We zijn hier dus ook hard mee aan het werk én hard aan het werven voor
middelen om dit gefinancierd te krijgen, van het lassen van een motorblok tot hout voor de
banken, nieuwe rode lak, bedrading en nog veel meer….
Daarnaast is geld nodig voor de iets langere termijn, de Austin verwachten we forse kosten
aan de versnellingsbak en ook de reguliere slijtage aan beide voertuigen kost geld. Dit nog
naast de onverwachte grote onderhouds en restauratie uitdagingen.
De mate van onderhoud is ook verbonden aan de mate waarin we de voertuigen laten zien
en mee rijden. Voor 2022 staan en stonden een paar grotere en kleine evenementen op de
agenda. Een presentatie bij Koningsdag in Bergschenhoek, en een groot internationaal 2
daags evenement in Rotterdam bij de WPFG (World Police & Fire Games) waar duizenden
mensen uit binnen en buitenland onze voertuigen kunnen komen bewonderen en meerijden.
Daarnaast een aantal kleinere evenementen als braderieën, sinterklaasintochten,
trouwpartijen maar soms ook een begrafenis. Voor 2023 en 2024 staan ook rondritten
gepland met donateurs en sponsoren en zullen we oldtimer beurzen en andere brandweer
evenementen afgaan. 2024 hopen we het groot onderhoud aan zowel de Opel en Austin te
hebben afgerond. Dit kan echter alleen als de financiële middelen dit toelaten. Volg ons op
de site voor meer info!
Overige info, publicatie en contactgegevens.
Dit beleidsplan wordt ook vermeld op de website van de stichting en zal eind 2024 worden
herzien voor een volgende periode.
Daarnaast zal ieder jaar uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar, nadat decharge is
verleend, een kort verslag van de activiteiten en financiële verantwoording op de site worden
vermeld.
Stichting Historische Brandweervoertuigen Lansingerland (SHBL)
website:
email:
KvK:
RSIN:
Adres:

www.shbl.org
info@shbl.org
844 533 97
863216821
Berkelse Poort 25
2651 JX Berkel en Rodenrijs

De voertuigen zijn dagelijks te bezichtigen in de brandweerkazerne aan de Berkelse Poort
25, hier is vaak iemand aanwezig om van dichtbij de voertuigen te zien en aan te raken.
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