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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.
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.
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Doelstelling:
Zie beleidsplan.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
SBM, opgericht in 2013, kreeg in november 2013 de toezegging voor de bruikleen van
stoomlocomotief La Meuse 3052, bouwjaar1924 (ON-14 (SGB 5)), van de Stichting Stoomtrein GoesBorsele. Deze locomotief is voor ten minste één jaar geplaatst bij het Nederlands Mijnmuseum in
Heerlen. De locomotief is met financiële middelen van SBM, waaronder sponsoring optisch hersteld
en getransporteerd naar Heerlen. De restauratie is in de loop van 2014 uitgevoerd en op woensdag
08-04-2015 getransporteerd en geplaatst in Heerlen.
Als aanvulling op de bovenstaande locomotief heeft SBM in samenwerking met de Zuid Limburgse
Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) via Royal Haskoning DHV een drietal voormalige Staatsmijnen
wagons weten te verwerven. Twee van deze wagens zijn geplaatst achter de bovengenoemde
locomotief in Heerlen. Één wagen bevind zich in gebruik bij de ZLSM in Simpelveld. Deze wagens zijn
op 06-04-2015 en 07-04-2015 geplaatst in respectievelijk Heerlen en Simpelveld
Derde project is de verwerving van diesellocomotief Deutz 56769 met bouwjaar 1958 (Staatsmijnen
130). Op 05-11-2013 begonnen de verkennende gesprekken.
Op 31-10-2014 is de locomotief door middel van sponsoring van de Stichting tot Behoud Mijnhistorie
aangekocht.

Financiële verantwoording:
In 2013 en 2014 heeft SBM € 18.311,14 als inkomsten ontvangen. Dit bedrag is samengesteld uit
donaties, subsidie en giften.
In het gecombineerde boekjaar 2013/2014 werd in totaal € 17.271,54 uitgegeven. De grootste
kostenpost hiervan was de aanschaf van Diesellocomotief SM-130 (€ 13.000,-). Andere uitgaven
waren het optisch herstel van Stoomlocomotief ON-14.

Geen accountantscontrole toegepast

Overzicht gecombineerd boekjaar:
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