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OOSTMOLEN KLOETINGE 
Jaarverslag 2019  

 
Algemeen 
 
De samenstelling van het bestuur en vrijwilligers in 2019: 
 
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 2019 zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest. Voor deze vergaderingen worden de 
vrijwilligers ook uitgenodigd en meestal zijn zij ook aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen.  
In de vergaderingen  van 2019 zijn de volgende punten behandeld: 

 De zeilen voor de wieken zijn versleten en nodig aan vervanging toe. Bestuur 
heeft prijsopgaaf gevraagd bij enkele zeilmakerijen. Zeilmakerij de Koning krijgt 
opdracht nadat de crowdfundactie is gestart. Kosten voor het maken van de 
zeilen en het monteren € 3.750,=. 

 Voor het maken van een beleidsplan voor de molens in de gemeente Goes zijn de 
verantwoordelijke wethouder Andre van der Reest en monumentenambtenaar 
Marijke Vanhommerig op inspectie/bezoek geweest om van gedachte te wisselen 
over de mogelijkheden voor het te ontwikkelen beleid. Ook is de bouwkundige 
staat van de Oostmolen bekeken.  

 College van B&W zijn op (kennismakings)bezoek geweest. Naast een uitvoering 
uitleg betreffende de historie van de Oostmolen is er stilgestaan bij het 
noodzakelijke jaarlijks onderhoud. De verantwoordelijk wethouder heeft 
heugelijk nieuws de gemeente Goes gaat het onderhoud aan de molens in de 
gemeente subsidiëren. 

 Bestuur heeft de eindverantwoording voor de subsidieperiode 2012-2018 bij het 
ministerie van OCW ingediend. De eindverantwoording is door het ministerie 
goedgekeurd. 
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 Voor  Open Monumentendag zijn alle vrienden uitgenodigd. In tegenstellig tot 

voorgaande jaren is de koffie en thee met iets lekkers erbij gratis. Ook krijgen de 
vrienden een zakje meel/spelt mee naar huis. Met een recept om  
“Zeeuwse/Kloetingse” pannenkoeken te kunnen bakken. Deze geste van het 
bestuur is vanwege het grote succes van de gehouden crowdfundactie onder de 
vrienden. Meer dan 300 bezoekers zijn met OMD op bezoek geweest. 

 Ook dit jaar heeft de brandweer een brand- en ontruimingsoefening gehouden. 
 Door de vrijwilligers worden er vele werkzaamheden uitgevoerd. Met name zijn er 

diverse veiligheidsonderdelen verbeterd/aangebracht. Ook zijn dit jaar de luiken 
van de kelder vernieuwd. De verflaag aan de binnenzijde van de molen wordt er 
zoveel mogelijk afgehaald en waar nodig het voegwerk hersteld. Deze 
werkzaamheden wordt steeds in beperkte afmetingen uitgevoerd omdat de molen 
maalvaardig moet blijven. De molen door deze vrijwilligersklus langdurig stil 
zetten is geen optie. 

 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 met Open Monumentendag. 
 Als ontmoetingspunt voor de fietsvierdaagse. 

Er was dit jaar een een internationale uitwisseling. Zo zijn er  ± 25 Franse 
jongeren naar de molen geweest. De voorzitter en de molenaars hebben 
uitleg gegeven over de historie en werking van een graanmolen.  Het was 
een zeer geïnteresseerd gezelschap. 

 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:  
De crowdfundactie is een groot succes geweest behalve de er mailing 
naar de vrienden heeft het bestuur ook de Bevelandse bedrijven 
aangeschreven. Juist van deze groep zijn er vorstelijke bedragen 
geschonken. Ook diverse stichtingen hebben een bijdrage gestort.          
De crowdfundactie heeft € 14.000,= bijeengebracht. 

   Het bestuur is dankbaar voor deze vorm van sponsoring. 
 

o Vrienden/donateurs:  
Het aantal donateurs/vrienden van de molen is flink gegroeid. Dit komt 
o.a. door de crowdfundactie. De PZC en de plaatselijke weekbladen 
hebben meerdere keren aandacht geschonken aan de problemen in en aan 
de Oostmolen ook is er een wervend artikeltje gewijd aan de gestarte 
crowdfundactie. 
Op het ogenblik zijn er 150 donateurs/vrienden van de Oostmolen. 
Door middel van mail/nieuwsbrieven proberen wij de vrienden op de 
hoogte te houden van het wel- en wee rond de Oostmolen. 
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o Vrijwilligers: 
Het stichtingsbestuur bestaat uit vier personen. 
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 voeren het noodzakelijke klein 
onderhoud uit aan de molen. Zij geven het bestuur adviezen betreffende 
noodzakelijke (grotere) werkzaamheden welke zouden moeten 
uitgevoerd.   
Ook hebben wij een vrijwilliger die de website beheert en als fotograaf 
alles in en bij de Oostmolen vastlegt.  
Website van de Oostmolen: www.oostmolen-kloetinge.nl. 
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op enkele vrijwilligers, die 
incidenteel, als er aan de technische installaties aanpassingen 
noodzakelijk zijn bijspringen.    
 

 
Financieel overzicht 2019 
 
Ontvangsten   Uitgaven 
G.S. €     100,=  Bank €         65,= 
Donateurs 2.875,=  Verzekering 1.815,= 
Monumentendag 284,=  Website  78,= 
Giften 7.250,=     Lidmaatschappen 115,= 
Gemeente verzekering    1.659,=    Vrijwilligers 64,= 
Bijdrage gemeente Goes 20.000,=  Groot onderhoud 22.032,= 
Diversen 171,=  Klein onderhoud 240,= 
De Hollandsche Molen 10.000,=  Delta/Evides 140,= 
Restauratiefonds 4.500,=  Diversen 127,= 
   Instandshoudingsplan 2019-2024 1.981,= 
   SCEZ 934,= 
Totaal  € 46.874,=   € 27.591,= 

 
Verschil tussen ontvangsten en uitgaven is € 19.283,= 
 
Saldo         1 januari 2019  €     9.243,= 
Saldo   31 december 2019  €   28.526,= 
Verschil     €   19.283,= 
 
 
De bedoeling was om de werkzaamheden aan de kap in 2019 te laten uitvoeren.  
Omdat er onvoldoende financiële zekerheden waren, heeft het bestuur,  de  
aanbesteding moeten uitstellen.  
In 2020 worden de werkzaamheden in/aan de kap uitgevoerd.  
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Opmerkingen: 
 

 Het nieuwe onderhoudsplan wat bij het ministerie van OCW is ingediend is 
goedgekeurd. Dit is voor een periode van 6 jaar.  

 Vanaf  2019 is het subsidiepercentage van het ministerie van OVW 50%. Ook 
het maximale subsidiebedrag is lager dan in de vorige periode. 

 Gemeente Goes heeft voor alle molens in de gemeente weer een subsidieregeling 
vastgesteld. In 2020 krijgen we de 1e jaarlijkse bijdrage.  

 Samen met de subsidiebijdrage van het ministerie van OCW kunnen wij een 
verantwoordt onderhoudsplan maken. Als bestuur zullen wij, door diverse acties, 
de ontbrekende financiële middelen proberen binnen te halen! 

 De provincie Zeeland heeft alleen nog een subsidieregeling betreffende het 
aantal as-omwentelingen wat de wieken hebben gemaakt.  In 2019 heeft de 
Oostmolen 32.095 omwentelingen gemaakt. Verwacht wordt dat de bijdrage om 
en nabij de 100 euro zal zijn. 

 
 

Taken 2020 
 
 - 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 2020 wordt er opdracht te geven voor het herstel van diverse werkzaamheden 
in en aan de kap. Onder andere moet een deel van het dakbeschot worden 
vernieuwd en zal er een nieuwe laag dakleer moeten worden aangebracht. 

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

 
 
Jaarverslag 2019, vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 februari 2020.  
 
Namens het bestuur:  
 
 
C.J. Pieters  
Secretaris 


