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Siepco:
2019 was voor Siepco een bijzonder en speciaal jaar.
Eind 2019 heeft het bestuur samen met alle vrijwilligers het 5-jarig lustrum gevierd. Een opmerkelijke
gebeurtenis omdat in die 5 jaar ontzettend veel mooie historische onderwerpen in de hallen en
buiten op het terrein zijn gerealiseerd. Het “Verhaal van Pekela” krijgt steeds meer vorm door de
tomeloze inzet van alle vrijwilligers die wij daarvoor bijzonder dankbaar zijn.
Vele bezoekers wisten Siepco te vinden en in 2019 hadden wij ruim 9000 geregistreerde bezoekers.
Een uitzonderlijk hoog aantal mede door de geplande toneelvoorstelling “Onderweg naar de
Toekomst “en het Groninger wandelevenement “Tocht om de Noord”. Ook het open huis en het 25jarig bestaan van Hempflax leverde ons ca. 1000 bezoekers op.
Ondanks dat wij terug kunnen kijken op een goed jaar 2019 zijn er zorgen over de toekomst.
Helaas heeft Siepco voor 2019 haar missie speerpunt “Jong leert van Oud” moeten afschalen
vanwege de zeer matige betrokkenheid van externe partijen zoals de scholen. Vermoedelijk in dit
geval een gevolg van te rigide leerprogramma’s in het onderwijs.
Maar ook geplande activiteiten zoals het opzetten van een “brommersleutelclub” onder leiding van
deskundigen binnen Siepco moesten helaas worden afgeblazen. De bedoeling was om jongeren
specifieke technieken bij te brengen door in hun vrije tijd aan hun brommer te sleutelen. Helaas geen
interesse ondanks publicaties.
Medio vorig jaar kreeg onze stichting van de gemeente Pekela de officiële status van gemeentelijke
trouwlocatie.
Het Pekelder Proatcafé, een initiatief van SiepCo en de Stichting Culturele Commissie Pekela (SCCP)
werd in 2019 vier keer georganiseerd. Afwisselend in de Pekelder dorpshuizen De Binding, de Kiepe
en de Riggel. De belangstelling was uitstekend. Steeds volle zalen met interessante onderwerpen en
onderhoudende sprekers en muziek. Een gat in de markt en een perfecte mogelijkheid het “Verhaal
van Pekela” te vertellen.
Siepco blijft een grote trekpleister, maar met de nodige beperkingen en voorzieningen.
Een groot probleem is echter dat wij niet voor een aantal subsidies in aanmerking kunnen komen.
Om reden dat Siepco geen eigenaar , maar huurder is van de bedrijfshallen.
Helaas leidt dit tot financiële spanningen en zal Siepco de benodigde gelden moeten hebben van
donaties. Siepco zal trachten voor de komende jaren een actief subsidie beleid te voeren.
Een zorgelijk punt is tevens het acquireren van vrijwilligers die samen met de huidige vrijwilligers
een blijvend succes willen maken van Siepco. Ondanks vele pogingen via de gemeente zijn wij er nog
niet echt in geslaagd vrijwilligers te interesseren om van het “Verhaal van Pekela” een succes te
maken.
Een aanhoudende zorg is het financiële aspect. De stichting SiepCo heeft eind 2019 een klein batig
saldo, echter onvoldoende om onze doelstelling te realiseren. 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” te vertellen, want de rijke
geschiedenis van deze gemeente dient breed uitgedragen te worden om het imago van deze
gemeente en de regio te versterken…….
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Algemene gegevens:
Correspondentieadres: Waterkant 50
9665 MH Oude Pekela
+31 597 612930
Mail: info@siepco.info
Website: http://www.siepco.info
Face book: www.facebook.com/siepENco

Werk/bezoekersadres:

Hendrik Westerstraat 20-22
9665 AL Oude Pekela

Datum oprichting Siepco:

2014 02 04

KvK nummer:

59911840

Banknummer:

NL14RABO0152367209

ANBI nummer RSIN

8536.91.812

ANBI status per 1 Januari 2019
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
in de breedste zin van het woord.
Stichting SiepCo 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 2019:
Balans per 31 december 2019
Vaste activa
€ 16357.00
Liquide middelen
€ 6468.00
Totaal
€ 22825.00
Eigen vermogen
€ 22825.00
Kortlopende schulden €
0.00
€ 22.825.00
Winst en verliesrekening:
3

Inkomsten
Uitgaven
Winst

€ 7811.00
€ 3270.00
€ 4541.00

Donateurs bijdrage:
Privé personen:
Verenigingen/stichtingen:
Bedrijven
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Notulist en P.R.
Leden:
Website beheer
Vrienden van Siepco
Namens Hempflax

€ 15,- per jaar (minimaal)
€ 25,- per jaar (minimaal)
€ 50,- per jaar (minimaal)
S. Zevenhuizen
A. Brans ( tevens vice-voorzitter)
J. Veldman
T. Tillema
M. Grupstra
H. Ots
M. Steenhuis
vacant
D.F. Smedes

Bestuur:
Het bestuur van Siepco vergaderde in 2019 12x en 12x met de vrijwilligers. Het Dagelijks Bestuur
vergaderde 6x in 2019.
Het DB onderhield in 2019 meerdere contacten met vertegenwoordigers van de gemeente Pekela en
externe contacten met diverse lokale en regionale instanties.
Vrienden van Siepco:
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
Positie is vacant en moet ingevuld worden.
Vrijwilligers: Stand per 31.12.2019
- Frits Bodewes
- Hans Boshuizen
- Eppo op de Dijk
- Johan Freerks
- Thimo Koolhof
- Otto Landlust
- Jan Meijerhof
- Boelo Scheeres
- Henk Tonnis
- Harry Weering
- Hiddo Zwart
- Harry Rouppe
Siepco voert constante campagne om meer vrijwilligers te werven.
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Medewerkers sociale media:
- Freddy Stötefalk
- Abel van der Veen

Film
Fotografie

Website:
- Zeedesign Witmarsum Pieter van der Zee
Donateurs:
Siepco heeft per 31.12.2019 27 betalende donateurs.
Fondsenwerving/subsidiebeleid:
Siepco voert actief beleid in het genereren van gelden. Struikelblok blijkt dat Siepco geen eigenaar
van de hallen is.
Nieuwsbrief:
De Nieuwsbrief verschijnt 2 x per jaar
Activiteiten 2019:
- Restauratie plaggenhut
- Diverse excursies/rondleidingen
- Fotosessies bruidsparen
- Augustus/september 2019: Theater van de Toekomst ca 3000 bezoekers
- Op 29 september 2019 Wandeltocht om de Noord ca 5000 bezoekers
- Totaal aantal bezoekers in 2019: 9938 personen
Activiteiten werkgroepen:
1. Stoommachine Siep/Stoommachine kleine Siep/Raderboot/compressietank
2. Storkdiesel/Lister diesel/Vlet/Duwboot
3. Ford trekker/Inventaris beheer door Jan Meijerhof
4. Realisatie kantine. Projectleider H.W.Ots
5. Doorsteek kantine naar ketelhuis. Projectleider H.W.Ots
6. Catering beheer nevr. Engeltje Meijerhof
7. Restauratie plaggenhut doorlopend in 2019/ bestuursleden
8. Stork dieselmotor met pomp
9. Renovatie/ in dienst stellen vorkheftruck DOP
10. Algemeen onderhoud en aankleding (wals en vlaggenmasten)
11. Ten Horn stoomketel
12. Papiermachine
13. Stoomboot

Schenkingen 2019:
Wederom een aantal voorwerpen ontvangen over het verleden van Pekela. Tevens oude
gebruiksvoorwerpen van Solidus Solutions mogen ontvangen, die niet meer in de moderne
kartonindustrie worden gebruikt.
Harry Ots en Eppo op de Dijk zijn gestart met het opstellen van inventarisatielijst met benoeming van
de gevers.
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Slotwoord:
Met een goed gevoel kan SIEPCO terugzien op het jaar 2019.
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 weer lijkt
te ontstaan voor de rijke geschiedenis van Pekela, wat bij zal dragen aan een positieve kijk van de
inwoners op hun woonplaats.
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 sterker op de kaart te zetten.
Aldus opgemaakt:
Oude Pekela, 1 maart 2020
Voorzitter
S. Zevenhuizen

Waarnemend voorzitter en secretariaat
A. Brans

Penningmeester
J. Veldman
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