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1. Vereniging van Goudse Molenaars
De Vereniging van Goudse Molenaars bestaat uit vrijwillige molenaars, leerling molenaars en ondersteunende
leden die zich allemaal inzetten voor het beheer van 2 molens in Gouda: de Mallemolen en molen ’t Slot.
Daarnaast promoot de vereniging ook de andere 2 molens in Gouda: de Roode Leeuw en de molen van Polder
Beneden Haastrecht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Vereniging.
De vereniging heeft momenteel elf molenaars waarvan een deel er bij toerbeurt voor zorgt dat molen ’t Slot en de
Mallemolen iedere zaterdag van 10 tot 16 uur geopend zijn voor bezoekers. Als de weersomstandigheden het
toelaten, draaien de molens dan ook en wordt er zo mogelijk daadwerkelijk koren gemalen resp. water
uitgeslagen. Verder richt de vereniging zich op het opleiden van nieuwe molenaars voor het Gilde van Vrijwillige
Molenaars en worden er rondleidingen verzorgd voor schoolklassen en andere belangstellenden.
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit: Marieke Schuurman, voorzitter, Niels Aalberts, secretaris en
Janneke van Denderen, penningmeester.
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2. Terugblik op 2020
2020 was een stil jaar. Het Coronavirus heeft ook op de Goudse molens een groot effect gehad. De molens
stonden vanaf 14 maart gedeeltelijk stil en waren gesloten voor publiek. Vanaf 16 juni draaiden de molens weer
regelmatig en waren ze gedeeltelijk open voor publiek. Om veilig te kunnen werken is er speciaal 1,5 meter
protocol ontwikkeld en zijn er containers met papieren handdoeken opgehangen in beide molens. Halverwege
oktober werden de molens opnieuw gesloten voor publiek.
Nationale Molendag ging niet door. Open Monumentendag is in aangepaste vorm alleen op ’t Slot doorgegaan.
Op de begane grond werd uitleg gegeven over de molen en er is een digitale rondleiding gemaakt.
Op 11 november heeft de Mallemolen nieuwe zeilen gekregen Om dit te vieren is er op 4 en 5 december een 24
uurs draaimarathon gehouden met de nieuwe zeilen. Bij toerbeurt hebben steeds 2 molenaars gedraaid. Deze
gezamenlijke activiteit was een positieve ervaring in dit lastige Corona jaar.

.
Na 10 jaar heeft Rian Noorlander de voorzittershamer overgedragen aan Marieke Schuurman. Zij is via een
digitale ledenraadpleging gekozen als nieuwe voorzitter. Rian blijft naast het feit dat ze molenaar is, ook actief als
contactpersoon onderhoud naar de gemeente Gouda.
Vereniging van Goudse Molenaars

De Vereniging heeft alle activiteiten steeds gecommuniceerd via persberichten, de website, Twitter, Facebook en
Instagram. Er zijn meerdere films opgenomen in 2020.
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3. Onderhoud
Na lang wachten zijn in oktober de nieuwe zeilen van de Mallemolen gearriveerd. Op 11 november hebben de
leerlingen Marieke Schuurman, Hans Wolff, Anneke Ruijgrok en Janneke van Denderen in het kader van hun
opleiding de nieuwe zeilen voorgedragen met valbeveiliging. Dit verplichte onderdeel van de opleiding stond
onder supervisie van Kees Kammeraat en Theo Geldof .

In juni heeft de Vereniging van tennisvereniging Ad Astra oude tennisnetten gekregen om te gebruiken bij de
veiligheids afzetting op de stelling van ‘t Slot.
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Datum

Gepleegd onderhoud
4 januari 2020 Overring en neuten gesmeerd
11 januari 2020 Munnik gesmeerd, ooststeenkoppel schoongemaakt
18 januari 2020 Lekkende wachtdeur voorwaterloop gedicht met
molshoopaarde en zand
25 januari 2020 Taatslager koningsspil schoongemaakt. Oliebakje penlager
schoongemaakt en olie vervangen
8 februari 2020 Molen stormvast weggezet, eindborden eruit
15 februari 2020 Lek in wachtdeur gedicht met molshoopaarde
15 februari 2020 Windborden voorlopig gerepareerd
19 februari 2020 Windborden teruggeplaatst
22 februari 2020 Windborden er uit. Spie windbord is kapot
29 februari 2020 Piepende bolspillager gesmeerd
7 maart 2020 Windborden teruggeplaatst
5 april 2020 Kruivloer schoongemaakt en duif verjaagd
30 mei 2020 Gewicht lichtwerk steen oostkoppel aangepast
13 juni 2020 Tennisnetten op maat gemaakt voor afzetting stelling
20 juni 2020 Zwakke stellingplanken geconstateerd. Bovenste eindbord
van eind 2 er uit gevallen.
3 juli 2020 Door droogte zaten de wiggen van het bovenwiel los.
Knerpend geluid. Wiggen aangeslagen.
11 juli 2020 Losse wig in bovenwiel weer aangeslagen.
11 juli 2020 Luiwerk gesmeerd.
27 juli 2020 Meelpijp schoongemaakt
4 augustus 2020
29 augustus 2020 Vangbalk draaipunt ezel gesmeerd met reuzel. Vangt reageert
snel
5 september 2020 Oostkoppel en meelpijp schoongemaakt
8 september 2020

t Slot en Mallemolen 12 september 2020
t Slot
19 september 2020 Munnik gesmeerd.
t Slot
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3 oktober 2020 Kettinkjes onder aan de einden laten los, weer vast gezet,
sloegen tegen de stellingplanken
10 oktober 2020 Luias gesmeerd. Veel vliegjes in de kap geconstateerd.
31 oktober 2020 Vliegjes bij de staart geconstateerd.
11 november 2020 Nieuwe zeilen voorgedragen
14 november 2020 Lussen van nieuwe zeilen strakker getrokken
14 november 2020 Luik naar kapzolder klemt.
28 november 2020 Nieuwe tafel naar maalzolder geluid
27 juni 20201
4 en 5 december 2020

Activiteiten en bijzonderheden

N.a.v. geconstateerde gebreken is molenmaker geweest

Losse roestdelen rammelen in buitenroede.
Opnamen gemaakt voor filmpje open monumentendag
Ongedefinieerde bonkgeluiden af en toe in de buuurt van
rechter voeghout/lendestut; hoofdas schuurt langs weerstijl
aan buitenkant kap
Opnamen gemaakt bij de Mallemolen met Willem Roose
voor film Erfgoedhuis huis over molenverhalen
Open monumentendag
In kap raggende geluid > 40 enden, raar bonkend geluid,
locatie niet vast te stellen.
Grote opruiming tussenzolder bij wanmolen, losse spullen
van de maalzolder gehaald, weggegooid of naar tussenzolder
veplaatst

Instructiedag met valbeveiliging olv Kees Kammeraat en Theo
Geldof
Luik naar kapzolder klemt
Doofpot gekregen van bezoeker
Maalmarathon

Er is in700 kg veevoeder gemalen. Helaas leidde dat ook tot de aanwezigheid van muizen, waarop een
grootscheepse schoonmaakactie is gestart.
Vereniging van Goudse Molenaars

4. Opleiding
Sinds 2019 coördineert Theo Geldof als de eindverantwoordelijk instructeur de opleiding van de molenaars in
opleiding (MIO’s). Alle molenaars geven tijdens hun draaidagen instructie. In 2020 waren er 6 MIO’s actief.
Vanaf begin 2020 zijn er voor de meest gevorderde leerlingen onder leiding van Theo Geldof 2 wekelijks theorie
ochtenden georganiseerd. In eerste instantie fysiek op ’t Slot, maar al snel zijn deze door de Corona maatregelen
omgezet naar virtuele lessen.
In november is Hans Wolff geslaagd voor het examen om toegelaten te worden tot het molenaarsexamen van de
Hollandse molen. Dit examen vindt waarschijnlijk in juni 2021 plaats.
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5. Cijfers en getallen
De vereniging heeft 22 leden: 11 molenaars, 9 leerlingen en 2 ondersteunende leden. 4 molenaars worden niet
standaard ingeroosterd, maar zijn beschikbaar als invaller.
In onderstaande tabel zijn resp. het aantal omwentelingen, het aantal draaidagen en het aantal bezoekers
opgenomen.
2015
Aantal omwentelingen Mallemolen

188.620

2016
172.257

2017
208.358

2018
188.834

Aantal omwentelingen ‘t Slot
Aantal draaidagen Mallemolen

102

108

122

88

Aantal draaidagen ‘t Slot
Aantal bezoekers Mallemolen

1468

1701

Aantal bezoekers ‘t Slot

1597

1006

2019

2020

72.091

60.671

25.910

63.641

66

42

17

44

718

216

764

407

Hieronder zijn deze getallen grafisch weergegeven.

In de staafdiagrammen zijn de effecten van de lockdown periodes duidelijk te zien. Daarnaast heeft ’t Slot eind
van half juni tot half juli stilgestaan voor onderhoud.
Tot halverwege 2018 werd er op de Mallemolen ook regelmatig doordeweeks gedraaid. Doordat dit gestopt is, is
het aantal draaidagen en omwentelingen afgenomen.
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6. Financiën
De Corona maatregelen hebben ook zijn weerslag gehad op de financiën. Waren de inkomsten uit de fooienpot en
de rondleidingen in 2019 nog €708, in 2020 was het €525, bijna 25% minder. Het eigen vermogen is ook gedaald
met 25% van €658 naar €496.
Omdat steeds minder bezoekers cash geld op zak hebben, heeft de vereniging sinds juni 2020 een donatie pagina
op Geef.nl die via een QRcode op de fooienpot bereikt kan worden. Een enkele bezoeker heeft hiervan gebruik
gemaakt.

Vereniging van Goudse Molenaars

Hieronder is een overzicht van de inkomsten en uitgaven weergegeven.
Inkomsten
Contributie leden
Teruggave materiaal gemeente en divers
Fooienpot (inclusief rondleidingen)
Negatief saldo 2020

€
€
€
€

180,00
20,00
538,45
235,06

Totaal inkomsten

€

973,51

Uitgaven
Koffie, thee, BBQ etc.
Kosten bankrekening
Gereedschap + moleninventaris
Door gemeente geweigerde declaratie kosten schoonmaakmiddelen

€
€
€
€

601,44
114,02
247,52
10,53*

Totaal uitgaven

€

973,51

* De vereniging heeft €678,43 bij de gemeente gedeclareerd voor klein onderhoud in 2019. De gemeente heeft
echter geweigerd de kosten voor schoonmaakmateriaal voor onderhoud van o.a. het sanitair te vergoeden. Dit
bedrag was € 10,53 en is in de uitgaven opgenomen.
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Balans 2020
Actief
Banksaldo
Cash in fooienpot
Onderhoud en gereedschap terug te krijgen van de gemeente

1-1-2020
€ 875,13
€
62,83
€ 678,43

€
€
€

31-12-2020
1.090,80
76,73
164,80

Totaal

€ 1.616,39

€

1.332,33

Passief
Voorziening Riethoekmolen
Voorziening Kruidentuin subsidie Erfgoedhuis
Voorziening Inrichting 't Slot
Voorziening Gouda 750 jaar
Eigen vermogen

1-1-2020
€
33,50
€
51,49
€ 400,00
€ 400,00
€ 731,40

€
€
€
€
€

Totaal

€ 1.616,39

€

31-12-2020
33,50
51,49
351,00*
400,00
496,34
1.332,33

Er is een Senseo apparaat á € 49 aangeschaft ten laste van de voorziening inrichting ’t Slot.

Toelichting op de balans
Voorziening Riethoekmolen
Saldo per 1-1-2020
Niets uitgegeven

€

33,50

Restant

€

33,50

Voorziening Kruidentuin
Saldo per 1-1-2020
Niets uitgegeven

€

51,49

Restant

€

51,49

Balanspost onderhoud en gereedschap terug te krijgen van de gemeente
Saldo per 1-1-2020 kosten over 2019
Af: Terug ontvangen van de gemeente (declaratie over 2019)
Bij: Te declareren in 2021 kosten over 2020

€
€
€

678,43
667,90
164,80

Saldo per 31-12-2020 kosten over 2020

€

164,80

De voorzieningen voor resp. de Riethoekmolen en de kruidentuin worden opgeheven.
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Begroting 2021
Inkomsten
Contributie leden VvGM
Fooienpot inclusief rondleidingen

€
€

Totaal

€ 1.000,00

Uitgaven
Koffie/thee/verenigingsactiviteiten
Borrel relaties / donateurs
(Tuin)gereedschap / moleninventaris
Onderhoud molen
Kosten bankrekening
Overige kosten / onvoorzien
Totaal

200,00
800,00

€
€
€

600,00
50,00
135,00

€
€

115,00
100,00

€ 1.000,00

Onderzoek kascontrolecommissie
Op 19 april 2021 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit Hans Wolff en Bernard Melchers de administratie
beoordeeld. Op grond van dit onderzoek heeft de kascontrolecommissie de Algemene Leden
Vergadering geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2020 en de
verantwoording die daarover is afgelegd.

7. Vooruitblik op 2021
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Het is onzeker welke activiteiten er in 2021 zijn toegestaan. In principe staan Nationale Molendag en Open
Monumentendag en deelname aan Gouda bij Kaarslicht in de planning. In ieder geval gaan we ons voorbereiden
op Gouda 750 jaar. Wij hopen dat Molen ’t Slot vanwege de unieke locatie daarin een prominente plek zal gaan
innemen.
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Secretariaat:
Bankrekening:
KvK Nummer:
E-mail:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Watergangpolderplein 7
2807 MV Gouda
NL08 RBRB 0706 4719 38
t.n.v. Vereniging van Goudse Molenaars
50832182
goudsemolenaars@hotmail.com
www.goudsemolens.nl
https://www.facebook.com/Vereniging-van-GoudseMolenaars-153310698368169/?fref=ts
https://twitter.com/goudsemolenaars
goudsemolens
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