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Notulen extra Bestuursvergadering 22 oktober 2021 
 
Aanwezig: 

• Wesy W ( VZ ), Bart M ( PM ), Bart E (  NO ), Jo C ( AL ), Math L ( AL ) 
 
Agenda: 

1. Vrijwilligers 
2. Stichting 
3. Restauratieplan 6-137 
4. Eventuele exploitatie 2022 
5. To-Do lijst 
6. Financieel 
7. Rondvraag en sluiting 

( Zie voor uitgebreide agenda eerder verstuurde mailing ) 
 
De VZ opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Op of aanmerkingen notulen vorige bestuursvergadering: 

• Geen. Hiermee wordt de vorige  notulen bekrachtigd. 
 
1; Vrijwilligers: 

• In de komende maanden moet er veel werk verzet worden. Op verzoek van J.C. wordt aan 
ieder gevraagd hoe men er instaat, verbeter punten, zelfreflectie van het afgelopen jaar en 
beschikbaarheid in de komende maanden. 

• Dhr R.M. wil graag actief blijven voor onze stichting, echter heeft geen tijd om de 
vergaderingen bij te wonen. 

• Dhr W.W. is gestart met de opleiding tot machinist en daardoor minder tijd. In het afgelopen 
jaar heeft hij door ziekte (operatie/ corona) en werk minder tijd kunnen besteden.  

• Dhr B.M. heeft getwijfeld om lid te blijven (doordat er geen progressie was), echter ziet nu 
dat er werk verricht is en wil graag aanblijven. 

• Het werven van nieuwe leden blijft moeilijk daar we op het moment weinig te bieden 
hebben. Besloten wordt om op de achtergrond toch te blijven werven, zeker met het oog op 
een eventuele exploitatie. Mocht er een exploitatie komen, worden de vrijwilligers van de 
exploitatie belast met alle werkzaamheden (schoonmaken e.d.) die nodig zijn voor de 
exploitatie. Een aantal namen worden genoemd van eventuele toekomstige chauffeurs en 
deze zullen worden benaderd. Zie To-Do lijst. 

• Wanneer W.W. de opleiding tot machinist heeft afgerond, zal hij zijn rijbewijs voor categorie 
D weer geldig maken (medische keuring en verplichte training). 

• Voor museaal vervoer is geen code 95 vereist.  

• We moeten meer doen aan onze bekendheid. Helaas laten de aard van werkzaamheden het 
niet toe om frequent nieuws te posten op onze social media en website. Er wordt door Bart E 
bekeken hoe dit (beter ) kan worden opgepakt.  
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2; Stichting: 

• Voor beide bussen (LTM 6-132 en 6-137) moet nog een koopcontract tussen eigenaar en 
stichting worden opgesteld, dit ook ivm eventuele subsidie aanvragen. Dit wordt 
doorgeschoven naar een later tijdstip. 

•  Er zal een gesprek volgen (28 oktober aanstaande) met de initiatiefnemer LTM-tram 
Brunssum. Wellicht bestaat er de mogelijkheid om de 6-132 daar te stallen cq tentoon te 
stellen. Voorwaardes etc zijn nog niet bekend. Dit zal verder onderzocht en uitgewerkt 
worden.  Zie bijgevoegde To-Do lijst. 

 
 
 
3; Restauratieplan LTM 6-137: 

• Jo, Bart en Math zullen zich gaan bezighouden met het opstellen van de begroting en 
bijbehorend restauratieplan. Eerst zal nog overleg plaatsvinden met Wesley, om de 
ontbrekende onderdelen, reeds uitgevoerde werk en eventuele aanpassingen in kaart te 
brengen. Dit zal z.s.m. plaats vinden. Hierna zal GTO (Groothandel in Truck en Trailer 
onderdelen) worden uitgenodigd voor de laatste offertes. Zie To-Do lijst. 

• Bart zal 2 nieuwe “wrappers” aanschrijven met het verzoek tot offerte wrappen 6-137. De 
huidige wrapper laat wel erg lang op zich wachten m.b.t. opmaken offerte. 

• Brochure, website en presentatie aangaande restauratieplan zullen door Bart M en Bart E 
worden gemaakt (zie To-Do lijst). 

• Adressenlijst sponsoren (voor het versturen van de brochure) zal door Bart E worden 
opgesteld. 

• De donatie pagina zal aan de website worden gekoppeld, ook zal er een nieuwe project 
pagina worden opgemaakt. 

 
4; Eventuele exploitatie seizoen 2022: 

• Op verzoek van het Nederlands Mijn Museum wordt bekeken of wij (met een externe/ leen/ 
huur/ koop) bus kunnen starten met museale exploitatie in 2022. 

• Het bestuur is voorstander om dit verder op te pakken, echter wordt er geen uiteindelijke 
beslissing genomen voordat de randvoorwaardes, aantal rijdagen, financieel risico en 
beschikbaarheid materieel in kaart is gebracht. Bijzonder punt van aandacht is ook de 
bemanning voor deze dienst. Zie To-Do lijst voor de verdeling aangaande dit punt. 

• Jo en Math zullen, met toestemming van het bestuur, dit verder oppakken. Zie To-Do lijst. 
 
5; To-Do lijst: 

• Om de openstaande punten zichtbaar te maken en tevens te verdelen onder de 
bestuursleden wordt er in overleg een To-Do lijst opgesteld. Deze is voorafgaand aan deze 
notulen reeds verstuurd mar zal ook worden toegevoegd aan deze notulen. 

 
6; Financieel: 

• Alle bestuursleden zullen € 10, 00 per maand storten op de rekening van de S-LTM om de 
lopende vaste kosten te dekken. 

• De (bestaande) donatie pagina wordt gekoppeld aan de website. 

• Bart M zal zorgdragen voor een mobiel pin apparaat voor op beurzen. 

• Jan van Keulen ( www.spoorwegboekhandel.nl ) zal op eigen initiatief een flyer omtrent 
onze stichting/ restauratie LTM 6-137 ontwerpen, en mee verzenden bij alle boek 
verzendingen/ aankopen! 

 
 
 



Notulen extra bestuursvergadering                          22 oktober 2021 

 

Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij | Torenstraat 4 | 6471 JX Eygelshoven | www.stichting-ltm.nl 
Bank: NL09 SNSB 0937 5526 23 | KVK: 66315174 |RSIN /  ANBI: 856491147 

 
7; Rondvraag en sluiting: 

• Hoe zot het met de versnellingsbak? Deze is inmiddels door een koeriersbedrijf op gehaald 
(pro-deo) en zal binnenkort naar onze opslag worden overgebracht. 

• Wes draagt het recent verworven Werkspoor instrumentenpaneel over aan de stichting. 
 
8; Bijalge: To-Do lijst: 

• Zie volgende pagina  
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Wie Wat Termijn 

Jo, Math, Wes, Bart E Inventariseren onderdelen zsm 

  

Wie Wat Onderwerp 

Jo, Math, Bart E Contact Henri Ummels  Schutterspark, LTM 

Jo, Math, Bart E Contact Bram de Groot Mijnmuseum, exploitatie 

Jo, Math, Bart E Contact Ron Meijer/ Creemers Gem Heerlen 

Jo, Math Maarten Arriva 

Jo, Math, Bart E GTO uitnodigen voor offerte Na inventarisatie, zsm 

Jo, Math, Bart Begroting opstellen Na inventarisatie, zsm 

  

Wie Wat Onderwerp 

Wes Contact collega Overname collectie 

Wes Contact spuiter Offerte spuiten bus 

Wes Contact Michel Crusel Arriva Meppel 

Wes Contact Ronald Bartels Beschikbaarheid als chauffeur 

Wes Contact Peer Baltus Onderdelen den oudsten 
MB 200? 

  

Wie Wat Onderwerp 

Bart M Contact Dimitri van Woerden Arriva / VDL 

Bart M Contact Nico Beekman Romeo / huur/leenbus 

Bart M, Bart E Project pagina website Aanmaken 

Bart M, Bart E Donatie pagina website Aanmaken 

Bart M, Bart E Brochure begroting / 
restauratieplan 

Aanmaken, na begroting, 
tevens ook op website 
plaatsten ( project pagina ) 

Bart M Mobiele Pin   

  

Wie Wat Onderwerp 

Bart E Wrapper Offerte 2 wrappers 

Bart E Copyshop Uitzoeken voor brochure 

Bart E Opstellen verzendlijst Sponsor / Donatiebrief 
bedrijven 

Bart E, Bart M Project pagina website Aanmaken en vullen 

Bart E, Bart M Donatie pagina website Aanmaken 

Bart E, Bart M Brochure begroting / 
restauratieplan 

Aanmaken, na begroting, 
tevens ook op website 
plaatsten ( project pagina ) 

  

Allen ( wie kan ) Opening mijnmuseum Bezoek / goodwill 
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