OOSTMOLEN KLOETINGE
Jaarverslag 2016
Algemeen
De samenstelling van het bestuur en vrijwilligers is onveranderd:
Bestuursleden:
o Thijs Bierens
o Jaap van Dijk van ’t Velde
o Willem de Landgraaf
o Cees Pieters
Vrijwillige molenaars:
o Rens Deurloo
o JanWillem Bruël
Webbeheerder:
o Martin Slingenberg
Bouwkundig adviseur:
o Cock Schrijver

voorzitter
vice voorzitter
penningmeester
secretaris

Aandachtspunten uit de vergaderingen
In 2016 zijn er 5 vergaderingen geweest. Bij deze vergadering mogen ook onze vrijwilligers
aanwezig zijn. De vrijwilligers waren ook de meeste keren aanwezig en betrokken bij de
vergaderpunten.
In de vergaderingen van 2016 zijn de volgende punten behandeld:
• Bestuur gaat akkoord met het maken van een nieuwe trap naar de 1e verdieping. De trap is
met name nodig voor de begaanbaarheid/veiligheid voor de bezoekers.
• Aan bouwbedrijf Van de Linde opdracht gegeven voor het maken van een waterkering op
de balie. Het doel van de waterkering is dat het metselwerk van de molen, bij regen, niet
meer zo nat kan worden. Hiervoor het de stichting een subsidiebijdrage van de
Rabobank mogen ontvangen.
• In de molen komen een eigen aansluiting/meter voor elektra en water. Door vrijwilligers
wordt meterbord en de nodige installaties aangepast.
• Door de brandweer van de gemeente Goes is een grote brandweer- en
ontruimingsoefening gehouden.
• In de kap van de molen is houtworm geconstateerd. Door Traas Ongediertebestrijding is
tegen (bodemprijs) de hele molen behandeld..
• Uit het inspectierapport van de Monumentenwacht/SCES blijkt dat er diverse onderdelen
tussen nu en 3 jaar moeten worden verbeterd/uitgevoerd. Het betreft bouwkundige
onderdelen in de kap alsmede waterdicht maken van de kap. Ook moet het houtwerk van
de wieken worden verbeterd. De lange spruit en klapmutsen zijn ook aan
verbetering/vernieuwing toe. Hiervoor is bij onze vaste molenmaker prijsopgaaf
gevraagd. De offerte is zo hoog dat er bij diverse andere molenmaker ook een offerte
wordt aangevraagd.
• Het bestuur heeft een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente
Goes. De belangrijkste gesprekspunten waren; De hoge onderhoud/restauratiekosten.
Door het bestuur aangegeven dat er een structurele bijdrage, van gemeentezijde,
noodzakelijk is. De financiële bijdragen via donatie en sponsering is niet toereikend om
de molen draaiend te houden.
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•

•

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.
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, uitleg kunnen geven hoe een
korenmolen werkt.
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:
Het vinden van sponsors gaat moeizaam.
De Zeeuwse bedrijven, die voor ons werken, nemen het werk tegen zeer scherpe
prijs aan. Daarnaast stellen zij (gratis) materialen beschikbaar waarmee de
vrijwilligers het kleine onderhoud kunnen uitvoeren.
In 2016 waren dit Aannemersbedrijf Van de Linde uit Kloetinge/Goes en Traas
ongediertebestrijding uit ’s-Gravenpolder. Het bestuur is dankbaar voor deze
vorm van sponsoring.

o

Vrienden/donateurs:
Ook dit jaar is er een geringe groei donateurs ”Vrienden van de molen”.
In totaal zijn er 75 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:
Naast het bestuur dat uit vier personen bestaat hebben we vier vrijwilligers.
Twee vrijwillige molenaars en een vrijwilliger/bouwkundig adviseur. Naast
adviezen, voert hij diverse bouwkundige werkzaamheden uit.
De ander vrijwilliger is webbeheerder en fotograaf. Hij legt alles vast als er in of
bij de molen iets bijzonders gebeurt. Hiervoor kunt u ook kijken op onze
website: www.oostmolen-kloetinge.nl.
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Financieel overzicht 2016
Ontvangsten
G.S.
Donateurs
Monumentendag
Rabobank
Gemeente
Gemeente verzekering
Restauratiefonds

Totaal

€ 2.600,=
1.670,=
330,=
5.000,=
-------1.571,=
4.500,=

Uitgaven
Bank
Verzekering
Website
Lidmaatschappen
SCEZ
Groot onderhoud
Klein onderhoud
Delta
Diversen

€

60,=
1.692,=
48,=
115,=
676,=
13.130,=
2.095,=
1.892,=
319,=

€ 15.067,=

€ 19.898,=

Verschil tussen ontvangsten en uitgaven is € 4.227,=
Saldo
1 januari 2016
Saldo 31 december 2016
Verschil

€ 34.292,=
€ 30.065,=
€ 4.227,=

Het eindsaldo lijkt een behoorlijk bedrag doch, het bedrag is onvoldoende voor de noodzakelijke
restauratiewerkzaamheden aan de kap. De offertes van de andere molenmakers zullen, in 2017,
duidelijkheid verschaffen of we de restauratiewerkzaamheden kunnen laten uitvoeren.
• Tot en met 2018 hebben we een goedgekeurd restauratieplan van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. de jaarlijkse subsidiebijdrage is € 4.500,=.
• De provincie Zeeland heeft alleen een subsidieregeling betreffende de asomwentelingen.
• In 2016 heeft de Oostmolen 25665 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 2017
-

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.
De bedoeling is om in 2017 opdracht te geven voor de restauratiewerkzaamheden aan
de kap.
Het bestuur zal samen met de vrijwilligers, evenals voorgaande jaren, zich inzetten om
de molen in goede conditie te houden.

Jaarverslag 2016 vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 maart 2017.
Namen het bestuur:
C.J. Pieters
Secretaris:
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