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5 Jaar Siepco:
Met het eindigen van het verslagjaar 2018 heeft Siepco zijn 5-jarig bestaan achter zich.
In 5 jaar tijd is van een rommelig en verwaarloosd deel van fabriekscomplex Hempflax, voorheen
Strokartonfabriek Free & Co, een onderkomen gecreëerd voor een groep enthousiastelingen die zich
willen inzetten voor het behoud van het Erfgoed van Pekela.
Het aanvankelijk doel van de voormalige stichting “Stoommachine Free & Co” om alleen de oude
Stork stoommachine uit 1929 te renoveren en daar een museale ontmoetingsplek van te maken, is
bij de start van Siepco verlaten omdat dit niet het volledige verhaal van Pekela zou vertellen en dus
weinig kans van slagen zou hebben.
Niettemin is begin 2014 vol ijver begonnen aan het renoveren en weer bedrijfsklaar maken van deze
stoommachine.
Daarnaast was de doelstelling: “jong leert van oud” en Siepco zou een goede leer- werkplek kunnen
zijn voor jongeren op zoek naar een toekomst en voor ouderen om hun kennis en ervaring over te
dragen en of deelgenoot te blijven aan een aangepast arbeidsproces.
Deze doelstelling werd door toenmalige bestuurders omarmd, maar door externe partijen
onvoldoende daadkrachtig ondersteund, waardoor dit vooralsnog geen succes is geworden.
Een kleine groep technische vrijwilligers bleef toch enthousiast omdat vele goederen werden
aangeboden en samen met het bestuur werden allerlei nevenactiviteiten ontwikkeld en zo kreeg
Siepco in korte tijd meer en meer bekendheid en werden de ontwikkelde activiteiten alom geprezen
en gewaardeerd. Resultaat was dat er meer om grotere evenementen en activiteiten werd gevraagd
om te organiseren.
De plek bleek en bleef een trekpleister, maar met de nodige beperkingen en voorzieningen.
Toch kon in 5 jaar, met medewerking vanuit diverse kanten veel aan het huidig onderkomen gedaan
worden, maar er is geen sprake van eigendom of langdurig huurcontract van Siepco en daardoor
bleken flinke financiële ondersteuningen om grote renovaties te kunnen uitvoeren niet mogelijk,
ondanks alle zeer gewaardeerde medewerking van de huidige eigenaar Hempflax.
Wij blijven geloven in ons uitgangspunt: “Het verhaal van Pekela” vertellen, want de rijke
geschiedenis van deze gemeente dient breed uitgedragen te worden om het imago van deze
gemeente en de regio te verstrekken.
Siepco heeft met hun 1e lustrum de aanzet hiertoe gegeven en dat verdient een vervolg
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ANBI nummer RSIN

8536.91.812

ANBI status per 1 Januari 2018
Doelstelling:
Siepco streeft op ideële basis naar het behouden en in gebruik nemen van Industrieel Erfgoed,
alsmede het stimuleren en ondersteunen van de Culturele Ontwikkeling in de gemeente Pekela.
Hiervoor moeten we lokaliseren , inventariseren, vastleggen en conserveren van Industrieel erfgoed
inde breedste zin van het woord.
Stichting Siep&Co wordt onder de juridische entiteit van een “ Stichting” uitgevoerd.
Algemeen Nut Beogende Instelling( ANBI):
De ANBI status geeft recht op vrijstelling van schenk of erfbelasting over ontvangen giften, legaten of
erfstellingen. Giften van particulieren aan de Stichtingen zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Giften door bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting
tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.
Financiële verantwoording 2018:
Balans per 31 december 2018
Vaste activa
€ 9002,00
Liquide middelen
€ 9228.00
Totaal
€ 18.230,00
Eigen vermogen
€ 18.230.00
Kortlopende schulden €
0.00
€ 18.230,00
Winst en verliesrekening:
Inkomsten
€ 7489.00
Uitgaven
€ 5863.00
Winst
€ 1626.00
Donateurs bijdrage:
Privé personen:
Verenigingen/stichtingen:
Bedrijven
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursondersteuner
Notulist en P.R.
Leden:
Website beheer
Vrienden van Siepco
Namens Hempflax

€ 15,- per jaar (minimaal)
€ 25,- per jaar (minimaal)
€ 50,- per jaar (minimaal)
T. Pelgrim
A. Brans
J. Veldman
S. Zevenhuizen
T. Tillema
M. Grupstra
H. Ots
M. Steenhuis
vacant
D.F. Smedes
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Bestuur:
Het bestuur van Siepco vergaderde in 2018 12x en 2x met de vrijwilligers. Het Dagelijks Bestuur
vergaderde 3x in 2018.
Het DB onderhield in 2018 meerdere contacten met vertegenwoordigers van de gemeente Pekela en
externe contacten met diverse lokale en regionale instanties.
Vrienden van Siepco:
De Vrienden van Siepco werd in juni 2016 opgericht door Wim Paul Jager en Tammo Tillema naar
aanleiding van de bij Siepco opgenomen musical Petticoat in opdracht van de KRO/NCRV.
Het doel van de Vrienden van Siepco is:
- Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners lokaal en regionaal.
- Het organiseren van en participeren in allerlei activiteiten passend binnen Siepco
- Het genereren van financiële middelen voor Siepco
Begin 2018 is de Vrienden van Siepco opgeheven door werkzaamheden elders van Wim Paul jager.
Vrijwilligers: Stand per 31.12.2018
- Frits Bodewes
- Hans Boshuizen
- Eppo op de Dijk
- Johan Freerks
- Thimo Koolhof
- Otto Landlust
- Jan Meijerhof
- Boelo Scheeres
- Henk Tonnis
- Harry Weering
- Hiddo Zwart
Siepco voert campagne om meer vrijwilligers te werven.
Medewerkers sociale media:
- Freddy Stötefalk
- Abel van der Veen

Film
Fotografie

Film realisatie:
Door Fred Stötefalk, Sebes Zevenhuizen en Andries Brans is een film gerealiseerd met de titel: Het
verhaal van Pekela.
Website:
- Zeedesign Witmarsum Pieter van der Zee
Comité van aanbeveling:
Op 30.08.2018 is unaniem besloten het comité van aanbeveling op te heffen.
Donateurs:
Siepco heeft per 31.12.2018 27 betalende donateurs.
Fondsenwerving/subsidiebeleid:
Siepco voert actief beleid in het genereren van gelden. Struikelblok blijkt dat Siepco geen eigenaar
van de hallen is.
4

Nieuwsbrief:
De Nieuwsbrief verschijnt 2 x per jaar
Activiteiten 2018:
- Open monumentendag 2018
- Schoolbezoeken basisscholen en Dollard College Pekela
- Restauratie plaggenhut
- Diverse excursies/rondleidingen
- Fotosessies bruidsparen
- Aantal bezoekers in 2018: 875 personen
- Samenwerking met Hanze Hogeschool Groningen onder supervisie van drs. Willem Foorthuis
Activiteiten werkgroepen:
stoommachine/compressietank
- Stork dieselmotor met pomp
- Renovatie vorkheftruck DOP
- Algemeen onderhoud en aankleding (wals en vlaggenmasten)
- Ten Horn stoomketel
- Papiermachine
- Stoomboot
- Restauratie plaggenhut doorlopend in 2019
Schenkingen 2018:
Dhrn. Harry Ots en Eppo op de Dijk zijn gestart met het opstellen van inventarisatielijst met
benoeming van de gevers. Streven lijst medio 2019 gereed en betrouwbaar te hebben.
Pekelder Proatcafé:
Een nieuw initiatief van Siepco in samenwerking met de Stichting Culturele Commissie Pekela om
regelmatig een activiteit op verschillende locaties in de gemeente Pekela te organiseren, waarbij
historische onderwerpen aan bod komen en een open podium biedt aan diverse groepen en
personen. Doelstelling is om de betrokkenheid van de inwoners te vergoten met betrekking tot de
historie, actuele en culturele ontwikkelingen.
Slotwoord:
Met een goed gevoel kan SIEPCO terugzien op het jaar 2018.
Onze naamsbekendheid wordt in ons 5-jarig bestaan steeds groter en onze activiteiten oogsten
steeds meer waardering en bewondering.
Waardering van het Gemeentebestuur die ons als een belangrijke promotie “toerisme product” ziet
van Pekela. Ondanks deze waardering ziet Siepco graag een financiële ondersteuning van de
gemeente Pekela tegemoet.
Al deze uitingen zijn voor een niet onbelangrijk deel te danken aan de inzet van al onze vrijwilligers
en support van met name het locale bedrijfsleven.
Wat zeer verheugend te noemen is, dat vanuit het onderwijs meer en meer belangstelling komt voor
de rijke geschiedenis van Pekela, wat bij zal dragen aan een positieve kijk op hun woonplaats.
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Tot slot een woord van dank aan directie en medewerkers van Hempflax voor hun altijd bereidwillige
medewerking en samenwerking. Ieder vanuit zijn eigen werkterrein proberen we in gezamenlijkheid
Pekela vanuit het verleden naar de toekomst op de kaart te zetten.
Aldus opgemaakt:
Oude Pekela, 15 april 2019
Voorzitter:
T. Pelgrim

Secretaris:
A. Brans

Penningmeester:
J. Veldman
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