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OOSTMOLEN KLOETINGE 
Jaarverslag 2017  

 
Algemeen 
 
De samenstelling van het bestuur en vrijwilligers in 2017: 
 
Bestuursleden: 

o Thijs Bierens   voorzitter 
o Jaap van Dijk van ’t Velde vice voorzitter 
o Willem de Landgraaf  penningmeester 
o Cees Pieters   secretaris 

 
Vrijwilligers: 
  Molenaars:   

o Rens Deurloo 
o JanWillem Bruël 

  Vrijwilligers/bouwkundige: 
o Cock Schrijver 
o Hans Nouse 

  Webbeheerder: 
o Martin Slingenberg 

 
 
 
Aandachtspunten uit de vergaderingen 
 
In 2017 zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest. Bij deze vergadering mogen ook onze 
vrijwilligers aanwezig zijn. De vrijwilligers waren ook de meeste keren aanwezig en 
worden betrokken bij de vergaderpunten. 
In de vergaderingen  van 2017 zijn de volgende punten behandeld: 

• Bestuur heeft bij diverse molenmakers prijsopgaaf gevraagd voor de 
restauratiepunten die volgens het meerjarenprogramma zouden moeten worden 
uitgevoerd. Begroting komt ruim boven de beschikbare financiële middelen van 
de stichting.  
Deelopdracht (binnen het beschikbare budget) gegeven aan molenmakerij 
Herrewijnen uit Spijkenisse.  

• Tijdens de uitvoering van de opgedragen deel-restauratie blijkt, bij inspectie, de 
“lange spruit” van binnenuit te zijn aangetast. Deze balk is zo ernstig aangetast 
dat er gevaar is ontstaan voor de vrijwilligers en voor de gebruikers van de 
openbare weg. 

• Betreffende de hoge restauratiekosten en de beperkte subsidietoezeggingen, van de 
diverse overheden, heeft het bestuur meerdere malen overleg gepleegd met de 
verantwoordelijke wethouder van de gemeente Goes. Wethouder, Derk Alssema, 
is ook ter plaatse wezen kijken om zich te vergewissen van de restauratie-
behoefte die er aan de molen moet worden uitgevoerd. 

• College van B&W/gemeenteraad heeft financiële toezegging gedaan om voor de 
meerkosten van de noodzakelijke restauratie een eenmalige bijdrage beschikbaar 
te stellen.  
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• Voor de toekomst zal er actieplan worden opgesteld zodat onderhoud blijvend kan 
worden uitgevoerd. 

• Ook dit jaar heeft de brandweer een brand- en ontruimingsoefening gehouden. 
• Door de vrijwilligers zijn de werkzaamheden aan de balie afgerond. Het betreft het 

bevestigen van de leuning en het nodige schilderwerk hieraan. 
• Er is, door de vrijwilligers, een start gemaakt aan de binnenkant van de molen wat 

betreft het inboeten van het metselwerk. Ook wordt er, waar nodig, voegwerk 
hersteld. 

• De molenaars laten bij voorkeur de molen op vrijdagmiddag en de gehele zaterdag 
draaien. Als de molen draait is de molenaar aanwezig en is de molen open voor 
bezoek.  
Ook is de molen, voor publiek/bezoekers extra open geweest t.w.: 
 In mei met Nationale Molendag.  
 Hemelvaart voor de oldtimer Molenrit door de Bevelanden.  
 2e weekend in september, Open Monumentendag. 
 Ontmoetingspunt voor de fietsvierdaagse. 

• Met de Nationale Molendagen viel het aantal bezoekers tegen doch de bezoekers 
die zijn geweest waren echte molen liefhebben. 

• Traditioneel was de molen open voor gebruikers/bezoekers van de oldtimerrit. 
• Open Monumentendag wordt er altijd iets extra’s in en rond de molen gedaan.  

Er waren enkele schutters, van Schutterij Ravenstein, bij de molen welke 
demonstraties gaven. Ook mochten bezoekers met pijl en boog schieten. 

• Bakker Boer was met een kraam lekkernijen aanwezig. In de molen was een 
koffiecorner ingericht. De vrijwillige molenaars hebben, veel bezoekers, 
uitlegkunnen geven hoe een korenmolen werkt.  

• Het open zijn van de molen was voor de deelnemers van aan de fietsvierdaagse 
een aangename verrassing en werd zeer op prijs gesteld. 

• De Kloetingseschool is verschillende keren, met een klas, naar de molen 
geweest. De diverse groepen/klassen hebben, van de molenaars, uitleg gekregen 
over de werking van de molen. 

 
 
 
Sponsering/Vrienden/vrijwilligers 
 

o Sponsors:  
Eind 2017 heeft het bestuur, van de Vicariestichting  De Vijf Capellarijen  
Ambachtsheerlijkheid  Kloetinge, een bijdrage van € 5000,= mogen 
ontvangen voor het uitvoeren van diverse restauratiewerkzaamheden. 
Het vinden van sponsors voor een langere periode gaat nog niet naar 
behoren.  
De Zeeuwse bedrijven, die voor ons werken, nemen over algemeen de 
werkzaamheden tegen zeer scherpe prijs aan. Daarnaast stellen zij (gratis) 
materialen beschikbaar waarmee de vrijwilligers het kleine onderhoud 
kunnen uitvoeren.  
In 2017 heeft Aannemersbedrijf Van de Linde uit Kloetinge/Goes 
materiaal en machines, aan de vrijwilliger(s)  beschikbaar gesteld voor 
het maken van diverse onderdelen.  
Het bestuur is dankbaar voor deze vorm van sponsoring. 

 
 

o Vrienden/donateurs:  
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Ook dit jaar is er weer een geringe groei donateurs ”Vrienden van de 
molen”.  
In totaal zijn er in 2017, 95 vrienden. 
De donatie van de vrienden maakt het mogelijk om het noodzakelijke 
klein onderhoud te kunnen uitvoeren. 
Ook in de toekomst zullen we trachten nieuwe vrienden te werven. 
 

o Vrijwilligers: 
Het bestuur bestaat uit vier personen. In 2017 mochten wij Hans Nouse 
begroeten als vrijwilliger, welke op afroep beschikbaar, voor allerhande 
klusjes in de Oostmolen. Zo bestaat het team vrijwilligers uit vijf 
personen t.w.:  
Twee molenaars , zij zorgen dat de molen maalvaardig is en zoveel 
mogelijk, in het weekend, draait.  
Twee vrijwilligers/bouwkundige, zij geven adviezen van noodzakelijke 
werkzaamheden door en voeren klein onderhoud uit.   
Ook hebben wij een vrijwilliger die de website beheerd en als fotograaf 
alles in en bij de Oostmolen vastlegt.  
Website van de Oostmolen: www.oostmolen-kloetinge.nl. 
 
 

Financieel overzicht 2017 
 
Ontvangsten   Uitgaven 
G.S. €     100,=  Bank €         62,= 
Donateurs 1.875,=  Verzekering 1.785,= 
Monumentendag 316,=  Website  48,= 
Giften Vicariestichting  5.000,=      Lidmaatschappen 115,= 
Gemeente verzekering    1.659,=     Vrijwilligers 250,= 
Diversen 402,=  Groot onderhoud 30.233,= 
Restauratiefonds 4.500,=  Klein onderhoud 1.983,= 
   Delta/Evides 101,= 
   Diversen 97,= 
     
Totaal  € 13.852,=   € 34.674,= 

 
Verschil tussen ontvangsten en uitgaven is € 20.822,= 
 
Saldo         1 januari 2017  €  30.065,= 
Saldo  31 december 2017  €    9.243,= 
Verschil     €  20.822,= 
 
 
Door de uitbetaling van een uitstaande vordering, zijnde  € 402,=  en het ontvangen van 
vorstelijke donatie van 5000 euro hebben we, eind 2017, nog een redelijk bedrag. Doch 
dit is onvoldoende om de noodzakelijke restauratie in de kap, de windborden en het 
vernieuwen van de lange spruit en het daarbij behorende schilderwerk te laten uitvoeren.  
 
 
 

• In  2018  ontvangen we de laatste subsidiebijdrage van € 4.500,= van het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 
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• De provincie Zeeland heeft alleen nog een subsidieregeling betreffende het 
aantal as-omwentelingen wat de wieken hebben gemaakt.  In 2017 heeft de 
Oostmolen 53437 omwentelingen gemaakt. 

• De uitgangspunten voor de nieuwe subsidieregeling van de gemeente Goes zijn 
dit jaar nog niet vastgesteld. 

Bij voortduring/uitblijven van subsidies voor de Oostmolen, van de provincie Zeeland 
de gemeente Goes alsmede als we 2018 een lagere financiële bijdrage  van het ministerie 
van OCW ontvangen, kan de stichting niet garanderen dat de Oostmolen in goede staat 
blijft. 
 
 
 
Taken 2018 
 
 - Het bestuur zal zich blijvend inzetten om sponsors en donateurs te 

krijgen/behouden voor een stabiele inkomstenbron.  
Deze basis is noodzakelijk om het jaarlijks (klein) onderhoud te kunnen 
bekostigen. 

 - In 2018 moet het bestuur een nieuw meerjarenprogramma laten maken om in 
voor de komende 6 jaar wederom een subsidiebijdrage van het ministerie van 
OCW te mogen ontvangende toekomst.  

 - De bedoeling is om in 2018 opdracht te geven voor de nog uit voeren (extra) 
restauratiewerkzaamheden aan de molen. 

 - in 2018 zal het stichtingsbestuur in overleg gaan met het college van B&W over 
de toekomstmogelijkheden van de Oostmolen. 

 - Het bestuur zal samen met de vrijwilligers, evenals voorgaande jaren, zich 
inzetten om de molen in goede conditie en maalvaardig te houden. 

 
Jaarverslag 2017 vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 januari 2018.  
 
Namen het bestuur:  
 
 
C.J. Pieters  
Secretaris 


