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Beloningsbeleid:  

Werk uitgevoerd door bestuur en vrijwilligers gebeurd op geheel vrijwillige basis. Uitzondering hierop 

zijn kosten die direct verband houden met taken die nodig zijn voor bestuurlijke zaken. Denk hierbij aan 

kosten voor drukwerk enz. 

Beleidsplan: 
De Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven (SBM) maakt zich sterk spoorwegmaterieel van de 
voormalige nederlandse mijnbouwindustrie te bewaren voor het nageslacht in de ruimste zin van het 
woord. Dit houd in dat voormalige mijnspoormaterieel zal worden verworven, gerestaureerd en ter 
bruikleen zal worden gesteld aan derden ter exploitatie of tentoonstelling. 
 
Visie: 
De visie van de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven is het bewaren van voormalig nederlands 
mijnspoormaterieel. Dit omdat er weinig herinnerd aan het mijnverleden. Nog minder herinnerd aan het 
spoorbedrijf van deze industrietak. SBM wil zich sterk maken datgeen nog te bewaren, dat er nog 
beschikbaar is. Dit omdat de spoorbedrijven van mijnbouwondernemingen een belangrijke spil waren in 
de distributie van brandstoffen ten tijde van de mijnbouwindustrie.  
 
Wanneer voormalig mijnspoormaterieel zal worden bewaard en tentoon zal worden gesteld, geeft dit 
een behoorlijke attractiewaarde voor de locatie alwaar zij is geplaatst. Het doel is om het betreffende 
materieel in een zo oorspronkelijk mogelijke toestand te restaureren en conserveren.  
 



SBM streeft de visie na om van elke mijnbouwonderneming (zij het staatsbedrijf, zij het particulier), 
beeldbepalend materieel te bewaren om een zo breed mogelijk beeld te geven van de 
spoorwegactiviteiten van de mijnbouwindustrie. 
 
Doelstelling: 
Zie beleidsplan 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Het jaar 2019 heeft volledig in het teken gestaan van de restauratie diesellocomotief te Simpelveld. 
Tevens is getracht de naamsbekendheid te vergroten en financiën te verwerven. 
 
Financiële verantwoording: 
In 2019 heeft SBM € 530 als inkomsten ontvangen. Dit is een samenstel van giften en donaties. In het 
boekjaar 2019 werd in totaal € 900,19 uitgegeven. De grootste kostenpost hiervan was de afbetaling van 
de diesellocomotief. 
 

Saldo op 01-01-2019: €1534,28 

Saldo op 31-12-2019: €1164.09  



Overzicht boekjaar 2019 
 

Datum: Naam / nummer Factuur: Inkomsten: Uitgaven: 

07/01/19 B.Eijkenboom/1002  €50  

14/01/19 Vereniging Historisch 
Railvervoer Nederland/1019 

  €11,50 

25/01/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/01/19 G.Vernooy/1009   €50 

28/01/19 ING Bank/1012 1338104234  €38,62 

25/02/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/02/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/03/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/03/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/04/19 W.Gerrits/1001  €40  

26/04/19 ING Bank/1012 1354315633  €34,16 

27/04/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/05/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/05/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/06/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/06/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/07/19 W.Gerrits/1001  €40  

26/07/19 ING Bank/1012 1369939518  €34,08 

27/07/19 G.Vernooy/1009   €50 

01/08/19 Vereniging Historisch 
Railvervoer Nederland/1019 

Contributie  €116 

25/08/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/08/19 G.Vernooy/1009   €50 

15/09/19 Vereniging Historisch 
Railvervoer Nederland/1019 

Beheerskosten 
NRRM 

 €11,50 

25/09/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/09/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/10/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/10/19 G.Vernooy/1009   €50 

28/10/19 ING Bank/1012 1404552413  €34,16 

25/11/19 W.Gerrits/1001  €40  

26/11/19 ING Bank/1012 1429892745  €10,05 

27/11/19 G.Vernooy/1009   €50 

25/12/19 W.Gerrits/1001  €40  

27/12/19 G.Vernooy/1009   €50 

30/12/19 ING Bank/1012 1445991676  €10,12 

     

     

     

     

Totaal:   € 530 € 900,19 

 


