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1. Voorwoord
2017 was een bijzonder jaar voor de molenwereld. Het molenaarsambacht staat nu op de UNESCO
werelderfgoedlijst als immaterieel erfgoed, dat we tevens gevierd hebben tijdens een raadsvergadering waar we
ingesproken hebben. Ook hebben dit jaar weer 2 mensen die een deel van hun opleiding bij de Mallemalen
hebben gedaan hun diploma gehaald. Dit waren Theo en Geert die we via deze weg nogmaals willen feliciteren.
In het begin van het jaar kreeg de vereniging een nieuwe penningmeester. Dick van Popering droeg het stokje
over aan Janneke van Denderen. We konden een nieuwe leerling verwelkomen, Marieke Schuurman. Zij is sinds
1 september actief op de molen.
Scholen wisten de weg naar de Mallemolen wederom te vinden. Via de Bredeschool hebben we een aantal
rondleidingen mogen verzorgen en dit jaar deed de molen ook mee aan de klassendag met Open Monumenten
dag. De Mallemolenloop in november was een groot succes. Ook was er op 20 mei een optreden van het popkoor
“Deelite” op de rookzolder. De akoestiek bleek erg goed te zijn. Als nieuw evenement was er op 11 november
een fotocursus georganiseerd. Daarnaast deed de vereniging mee aan de natuurwerkdag, bij de Roode Leeuw
werd het tuintje vernieuwd en Jan stelde zijn werkplaats open waar het publiek de vordering van de restauratie
van molen “de Riethoek” kon zien.
Met de omwentelingen zat het in 2017 erg goed. Er is een nieuw record gevestigd: maar liefst meer dan 200.000
omwentelingen. Dat kwam onder andere doordat er dit jaar geen groot technisch onderhoud aan de molen is
geweest. Er waren maaldagen met 0, 3 en zelfs 6400 omwentelingen.
Er kwamen in 2017 1597 mensen onze mooie molen bezoeken. Dat is vergeleken met 2016 een daling, maar het
is wel boven het gemiddelde. Dit is mede te danken aan de rondleidingen via de Gouwestek.
De (lokale)pers gaf de molens veel aandacht. De evenementen werden vooraf aangekondigd in de Goudse Post.
In 2017 is het ambacht van molenaar op de UNESCO geplaatst. Hier was veel aandacht voor. Willem heeft bij
Een vandaag op radio 1 een verhaal gehouden over het molenaarsambacht. Niels en Janneke hebben bij de
Gemeenteraad molenspeculaas uitgedeeld waarbij Niels de gemeenteraad heeft mogen toespreken. De Vereniging
werd door de burgemeester bedankt voor haar inzet voor Gouda.
Ook stond de Riethoekmolen regelmatig in de belangstelling. O.a. in de Goudse Post van woensdag 8 november.
De vereniging heeft ook een nieuwe website gekregen. Deze is te vinden op www.goudsemolens.nl
Als afsluiting van 2017 organiseerde Karel een eindejaarsborrel op de laatste draaidag.
Wij willen iedereen bedanken voor de inzet in 2017 en hopen van 2018 ook weer een mooi jaar te maken
Bastiaan de Jong
(jeugd) Leerling-molenaar
Rian Noorlander
Voorzitter

M OLENSPECULAAS VOOR DE GEMEENTERAAD DECEMBER 2017
F OTOGRAAF J ANNEKE VAN D ENDEREN
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2. Korte geschiedenis van de Mallemolen

Vereniging van Goudse Molenaars

De Mallemolen in Gouda is één van de grootste poldermolens van Nederland. Hij werd gebouwd in 1804, maar
reeds aan het einde van de 15e eeuw was er sprake van een poldermolen op de huidige locatie. Vanaf 1863
(andere bronnen vermelden 1873) wordt gesproken over de Oostpolder, de polder die de molen oorspronkelijk
bemaalde en waarvan hij in de jaren dertig van de 20e eeuw werd afgesneden door aanleg van het Gouwekanaal.
In 1904 werd naast de molen een mechanisch gemaal gebouwd die de taken van de molen overnam. De molen
werd hierdoor feitelijk overbodig en in 1908 werden kap, wieken en het binnenwerk verwijderd (zie
onderstaande foto). Door de aanleg van het Gouwekanaal begin jaren dertig raakte de molen – of wellicht beter:
het gemaal – afgesneden van zijn oorspronkelijk polder, de Oostpolder in Schieland. Na vele jaren van
verwaarlozing ontstonden in 1986 de eerste plannen voor de 'rehabilitatie' van De Mallemolen. Het duurde nog
tot 2009 voor een ingrijpende restauratie van de molen van start ging. Een jaar later was deze restauratie voltooid
en op 18 september 2010 werd hij officieel in bedrijf gesteld. Thans fungeert de molen als (nood)bemaling van
een bemalingsgebied dat min of meer wordt gevormd door de wijk Korte Akkeren.
Naast de molen staat nog steeds het gebouw waarin zich lang het poldergemaal bevond. Bij elkaar een mooi stukje
waterstaatgeschiedenis.

F OTO VAN ONTTAKELDE M ALLEMOLEN TIJDENS
FOTOGRAAF ONBEKEND .
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3. Vereniging van Goudse Molenaars
Om een kostbaar monument als De Mallemolen duurzaam te kunnen beheren, staken een aantal molenaars in
2009 de koppen bij elkaar op initiatief van de gemeente Gouda. Dit resulteerde in 2010 in de officiële oprichting
van de 'Vereniging van Goudse Molenaars'. Hoewel zeker niet uit te sluiten valt dat de vereniging in de toekomst
ook betrokken zal worden bij het beheer van andere molens in Gouda, richt men zich voorlopig louter op het
beheer van De Mallemolen en het promoten van de vier molens die Gouda rijk is. De vereniging heeft momenteel
zes molenaars die er bij toerbeurt voor zorgen dat de molen iedere zaterdag van 10 tot 16 uur geopend is voor
bezoekers. Mits de weersomstandigheden het toelaten, draait de molen dan ook en wordt er zo mogelijk
daadwerkelijk 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 2017 uit de volgende personen:
Naam
Contactgegevens
Rian Noorlander
Rian.noorlander@gmail.nl
Voorzitter
Willem Roose
waroose@gmail.com
Secretaris
Janneke van Denderen
penningmeesterVVGM@outlook.com
Penningmeester
Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Een zittingstermijn bedraagt 3
jaar. Het aftredende bestuurslid is voor de duur van maximaal een zittingsperiode van 3 jaar herkiesbaar, tenzij de
algemene vergadering met algemene stemmen anders beslist.
Op de ledenvergadering van zaterdag 25 maart 2017 heeft Dick van Popering zijn penningmeesterschap
overgedragen aan Janneke van Denderen. Karel Ouendag heeft het Technisch onderhoud van Dick van Popering
overgenomen. Hiertoe behoren ook de contacten met de Gemeente Gouda over het onderhoud.
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4. Leden
Volgens onze statuten heeft de vereniging heeft verschillende soorten leden. Deze (kunnen) bestaan uit:
- Gewone leden (molenaars)
- Aspirant leden (leerling-molenaars)
- Ondersteunende leden (vrijwilligers, niet zijnde molenaars of molenaars in opleiding)
Ons ledenbestand bestaat per 31 december 2017 bestaat uit 6 molenaars, 5 reserve-molenaars en 6 leerlingmolenaars. De molenaars malen op de zaterdagen volgens een halfjaarlijks op te stellen maalschema. Op andere
dagen wordt gedraaid op basis van beschikbaarheid. Als onverhoopt alle molenaars verhinderd zijn, kan een
beroep worden gedaan op de reservemolenaars.

Vereniging van Goudse Molenaars

Sinds 1 september 2017 is Marieke Schuurman leerling-molenaar. Zij houd ook een blog bij over haar opleiding
als molenaar. Peter van der Heide heeft op 25 maart 2017 zijn lidmaatschap opgezegd.
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5. Data op een rijtje
In 2017 zijn weer veel zaken ondernomen. Hierbij de belangrijkste activiteiten op een tijdje:
Datum
Activiteiten
4 januari 2017 Simones heeft foto's van de muur gemaakt
18 januari 2017 3 schoolklassen op bezoek gehad. Door vorst en weinig wind konden we helaas niet draaien
21 januari 2017 Niels en Janneke zijn met de organisatie van "Huiskamer van de stad" langs de 4 molens geweest
25 januari 2017
28 januari 2017
2 februari 2017
25 maart 2017
16 april 2017
30 april 2017
4 mei 2017
13 en 14 mei 2017

3 schoolklassen van de Achtbaan uit Moordrecht op bezoek geweest
Er is een pendule voor op de schouw gebracht
Vergadering van het gilde op de Mallemolen
16:00 uur algemene ledenvergadering, 17:00 uur rondleiding
Groep van 15 Mexicanen op bezoek geweest
Er is een eend tegen de wiek gevolgen, helaas is hij overleden
Molen in de rouw voor dodenherdenking
Nationale molendagen

20 mei 2017
14 juni 2017
15 juni 2017
21 juni 2017
5 juli 2017

Optreden koor Deelite en foto tentoonstelling Merel Jansen
Rondleiding groep 5b/6b van “de Westerschool”
Valbeveiligingstraining GVM
Rondleiding groep 6a en 6b van “de Kas”
Afscheid van Juf Monique van de Cirkel op de Mallemolen. Kinderen konden de molen bezoeken,
koek bakken en Oud Hollandse Spelletjes doen.
8 juli 2017 Kennis gemaakt met Marieke (nieuwe leerling)

20 augustus 2017
2 september 2017
8 september 2017
9 september 2017
27 oktober 2017
4 november 2017
11 november 2017
7 december 2017
13 december 2017

Een oude Centsprent ontvangen.
Eerste lesdag van nieuwe leerling Marieke.
Open monumenten-klassendag.
Open monumentendag
1.000.000 omwenteling van de Mallemolen gehaald
Mallemolen loop
De Mallemolen was keuringsstation voor valbeveiligingsets, 's middags een fotocursus
De molen in de vreugd gezet vanwege het UNESCO immaterieel erfgoed
N.a.v. het UNESCO immaterieel erfgoed hebben Niels en Janneke bij de Gemeenteraad
molenspeculaas uitgedeeld en heeft Niels de gemeenteraad toegesproken. De molenaars werden
door de burgemeester bedankt.

A FSCHEID J UF M ONIQUE

6

6. Onderhoud
In 2017 hebben we als vereniging de nodige (kleine) onderhoudsklussen uitgevoerd. Ook dit jaar hebben we weer
kruirollen vervangen, de molen goed in de smeersels gehouden en het gras en onkruid bijgehouden.
De staat van onderhoud is over het algemeen goed. Het blijft natuurlijk een tweehonderd jaar oud gebouw op een
vijfhonderd jaar oud fundament. Door afglijding en/of opvriezing zijn in de massieve molenromp holtes ontstaan.
Die vormen geen acuut gevaar. De molenromp is ook erg nat. Daardoor vergaat het binnenstucwerk langzaam.
De krimpmuren blijven lek. Verbeterde ventilatie zorgt ervoor dat de vochtproblemen onder de vloer
beheersbaar blijven. De rietenkap is plaatselijk aangetast door vogelvraat. Herstel is nog niet urgent. De zeilen
vertonen lichte gebruiksschade. Op termijn is herstel of vervanging nodig.
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Kortom, een doorsnee verhaal van onderhoud aan een mooie molen.
Datum
Gepleegd onderhoud
4 januari 2017 Munnik gesmeerd
14 januari 2017 Hout en metselwerk voorwaterloop ontdaan van mos en alg
27 januari 2017 Er is naast het raam, boven de voordeur een proefvlak gezet met andere muurverf
Wat begroeiing verwijderd van het schiereiland
11 februari 2017 Deurklink vastgemaakt
18 februari 2017 Voorwaterloop ontalgd en schoongemaakt, zand gestrooid en onkruid verwijderd
22 februari 2017 Vraat verwijderd en kammen en staven gewassen
4 maart 2017 Staven en kammen boven gewassen
11 maart 2017 Rietmaker langs geweest, komt pas volgend jaar, hij belt naar de gemeente
17 maart 2017 Gras onderhouden en duivennesten verwijderd
21 maart 2017 Duivenpinnen geplaatst, spoelputten gedicht met klei, ringleiding blikselafleider hersteld
26 maart 2017 Kruirol vervangen
23 april 2017 Kapspantmoeren aangetrokken
29 april 2017 Sabelijzer vrijgehakt uit voeghout, bovenwielwig aangehaald
4 mei 2017 Bevestigingsbout vastgemaakt.
8 mei 2017 Kruirol vervangen
27 mei 2017 Sprenkelmuurtje, overring gesmeerd met grafiet reuzel
3 juni 2017 Kruirol vervangen, er ontbreekt er 1, wiggen bovenwiel aangehaald
16 juni 2017 Bovenwiel wiggen geprobeerd aan te halen. (niet veel effect).
24 juni 2017 Boutje bliksemafleider van de staart weer aangedraaid.
25 juni 2017 Wiggen in het bovenwiel aangehaald.
11 juli 2017 Alle pijnpuntjes van 16 juni zijn verholpen door de molenmakers van de Gelder (aanlopen
sabelijzer, afhangen bovenwiel en wiggen vastgezet, versteken en afstellen van de vang,
wiggen hekwerk (wieken) vastgezet)
12 juli 2017 Munnik en wateraslager gesmeerd.
14 juli 2017 Schelpen gestort bij de achterwaterloop
9 augustus 2017 Tap van de koningsspil gesmeerd
12 augustus 2017 Deels de overring en rollenwagen gesmeerd
19 augustus 2017 Taarts van de wateras gesmeerd
31 augustus 2017 Proefstookje bestrating ingewassen, Tegeltje gelijmd,
11 september 2017 Scheren aangehaald
23 september 2017 Munnik gesmeerd
30 september 2017 Voorwaterloop ontalgd, pennetje gerepareerd van het raam.
31 oktober 2017 Penbalk wiggen aangehaald
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Datum
Gepleegd onderhoud
10 november 2017 Lek bij de goot bij de wachtstijl gestopt
Spandoek verwijderd
11 november 2017 3 wilgen opgezaagd, en een stuk oever geschoond
15 november 2017 Er is geschilderd, maar het komt er ook weer vanaf, alleen op te lossen door de
onderliggende kalklaag te vervangen. De wachtklep sluit nu goed
7 december 2017 De vetkraag aan de hals weggehaald en vervangen door verse reuzel
9 december 2017 Munnik gesmeerd, nieuwe reuzel opgehangen

M ALLEMOLEN 1.000.000 OMWENTELINGEN
FOTOGRAAF P AUL VAN K RIMPEN , 4 NOVEMBER 2017
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7. Statistieken
In 2017 was de Mallemolen in totaal 122 dagen geopend. Tijdens deze dagen hebben we ongeveer 1.597
bezoekers ontvangen en hebben we 208.358 omwentelingen gemaakt. Als we de bezoekers sinds de opening
afzetten tegen de bevolking van Gouda heeft nu ongeveer 13% de Mallemolen bezocht.
Zoveel dagen open kan (uiteraard) niet alleen maar op zaterdag. In de tabel hieronder staan de dagen dat de
Mallemolen geopend was:
Dagen van de week Aantal keer gedraaid
Zaterdag
53
Vrijdag
14
Donderdag
11
Maandag
9
Woensdag
9
Zondag
7
Dinsdag
5

Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal omwentelingen (van de molenas) in 2017 toch weer hoger is
uitgekomen dan het gemiddelde. Ook het aantal draaidagen is toegenomen. De bezoekersaantallen lopen wel
weer iets terug, maar het is nog altijd meer dan het gemiddelde.
Aantal omwentelingen
Aantal draaidagen
Aantal bezoekers

2010
30.740
21
613

2011
96.459
77
767

2012
93.777
69
740

2013
133.747
81
1305

2014
139.454
105
1310

2015
2016
2017
188.620 172.257 208.358
102
108
122
1468
1701
1597

Als we de gegevens van voorgaande jaren hiernaast zetten dan krijg je de volgende grafiek (de rode en groene lijn
kunnen afgelezen worden op de linker as, de blauwe op de rechter as):

Aantal draaidagen en bezoekers

Vereniging van Goudse Molenaars
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8. De molenbiotoop
Voor de goed werking van de molen is het belangrijk dat er weinig windbelemmering is door de bebouwde
omgeving en door bomen. In de bebouwde omgeving heeft zich in het verslagjaar geen verandering voortgedaan.
De bomen verdienen echter wel een doorlopende aandacht van de gemeente. De bomen op het schiereilandje ten
zuiden van de bomen worden periodiek gesnoeid. Met de voorgenomen komst van de Riethoekmolen op het
schiereiland zal dit eiland meer aandacht in de toekomst gaan krijgen.
Aan de Noord- en West-zijde van de molen is sprake van toenemende windbelemmering door opschot van wilgen
en zelfs van nieuwe aanplant langs de slootkant. De molenaars zouden deze nieuwe beplanting het liefst weer
verwijderd zien. De aanpant vind ook plaats in openbaar gebied, dus de vereniging zal met de gemeente in overleg
treden hoe we hiermee om kunnen gaan.
De biotoop van de Molen Beneden Haastrecht staat echter weer vol in de aandacht. Er is een nieuwe zienswijze
gemaakt waarop de vereniging aandachtig meeleest. Onze bezwaren zijn reeds bij de gemeente kenbaar gemaakt.

M OLENBIOTOOP M ALLEMOLEN
FOTOGRAAF P AUL VAN K RIMPEN , 4 NOVEMBER 2017
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9. Financieel verslag
Hierna volgt het resultaat en de balans over de jaren 2016 en 2017 waarna nog een korte toelichting op deze
cijfers is gegeven.
Resultaat
(bedragen in EUR)
BATEN
contributie leden VvGM
giften donateurs
giften bezoekers (fooienpot)
giften groepsrondleidingen
Overige Inkomsten
Subsidies

2015

2016

2017

begroting 2018

185,00
195,00
141,05
250,00
0,00

130,00
35,00
222,85
320,00
0,00

265,00
15,00
279,45
680,00
0,00
1400,00

190,00
50,00
200,00
500,00

Totaal baten

771,05

707,85

2639,45

940,00

LASTEN
koffie/thee etc.
borrel
(tuin)gereedschap / moleninventaris
Riethoekmolen
Onderhoud
promotionele kosten (overig)
kosten bankrekening
overige kosten / onvoorzien
Subsidie-projecten

2015
49,23
100,00
387,68

2016
122,17
0,00
109,27

2018
35,00
100,00
300,00

167,04

159,94

59,13
0,00

127,50
0,00

2017
0,00
0,00
301,38
0,00
511,76
283,66
130,55
0,00
1400

Totaal lasten

763,08

518,88

2627,35

940,00

7,97

188,97

12,10

0,00

2016
20,00
10,00
0,00

2017
50,00
40,00
1118,38

2018

Openstaande vorderingen
Verplichtingen
Voorzieningen

2015
0,00
-55,00
0,00

Kasstroom
Mutatie fooienpot
Bankmutatie

-47,03
0,00
-47,03

178,97
-3,80
218,97

1120,48
29,10
1091,39

0,00

Exploitatieresultaat

300,00
100,00
79,30
25,70

Vereniging van Goudse Molenaars
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Balans
(bedragen in EUR)
Activa
Liquide middelen
Bankrekening per 31/12
Fooienpot

aangepast aan pdf 2016
2017 jaarverslag
2016
2015

2249,02
45,10

1157,63
16,00

934,86
19,80

10,00

60,00

80,00

2304,12

1233,63

1034,66

2017

2016

2015

Passiva
Eigen vermogen (na correctie verplichtingen)

482,07

469,97

281,00

Voorzieningen
Bescherming molenbiotoop
Expositiemateriaal
Aanpassen statuten
Aanvulling molenleskist Brede School
Project molenbiotoop Roode Leeuw
Project Riethoekmolen (erfgoedhuis)
Project Kruidentuin

300,00
300,00
100,00
53,66
618,38
200,00
200,00

300,00
300,00
100,00
53,66

300,00
300,00
100,00
53,66

50,00

10,00

0,00

2304,12

1233,63

1034,66

Vorderingen
Contributie

Verplichtingen (vooruitbetaalde contributie)

Toelichting
Toelichting op de resultaatrekening
De financiële positie per 31 december 2017 is verbeterd ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Het saldo
van resultaatrekening laat voor 2017 een positief saldo zien van € 12,10. Dit is voornamelijk te verklaren door de
ontvangen subsidies. De Roode Leeuw heeft van het Zuid Hollands Landschap een subsidie van €1000 ontvangen
voor het opknappen van het molenbiotoop c.q. molenerf. De subsidie is op de rekening van de Vereniging van
Goudse Molenaars gestort. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel in 2017 uitgevoerd, maar de factuur is
in 2018 ontvangen. Hiervoor is een reservering gemaakt. Naast deze subsidie heeft de Vereniging ook twee maal
€200 euro ontvangen van het Erfgoedhuis. Deze subsidie is gereserveerd voor de verbetering van de
molenbiotoop, vooralsnog de aanleg van een kruidentuin naast het gemaalhuis, en de plaatsing van de
Riethoekmolen.
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Het exploitatieresultaat voor 2018 begroot op €0.
De maandelijkse kosten voor het aanhouden van de Rabo-verenigingsrekening vormen een forse kostenpost. In
2017 zijn mogelijkheden voor een goedkopere rekening onderzocht. Naar aanleiding daarvan is besloten om over
te stappen naar de Regiobank, die een rekening aanbiedt die 45% goedkoper is dan de Rabo rekening.

Onderzoek kascontrolecommissie
Op 31 mei en 6 juni 2018 heeft de kascontrolecommissie (Niels Aalbers en Marieke Schuurman) de administratie
en de jaarrekening beoordeeld. Op grond van dit onderzoek heeft de kascontrolecommissie de Algemene Leden
Vergadering geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2017 en de
verantwoording die daarover is afgelegd.
Toelichting op de balans
De post vorderingen is geslonken ten opzicht van vorige jaren, doordat de vorige penningmeester een inhaalslag
heeft gemaakt met het innen van achterstallige contributies.

Vereniging van Goudse Molenaars

De post voorzieningen betreft nog steeds een gereserveerd bedrag om de molenleskist van de Brede School aan te
vullen. Verder zijn een voorzieningen opgenomen voor het inrichten van de expositiezolder, voor een
toekomstige aanpassing van de statuten van onze vereniging, voor eventuele kosten die verband houden met de
bescherming van de molenbiotoop en voor de kosten van de projecten molenbiotoop Roode Leeuw, project
Riethoekmolen en project kruidentuin. Tot slot is er een post verplichtingen. Dit betreft reeds vooruitbetaalde
contributie.
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F OTO VAN DE M ALLEMOLEN , GEFOTOGRAFEERD VANUIT WESTELIJKE RICHTING .
F OTOGRAAF P AUL VAN K RIMPEN , 4 NOVEMBER 2017

10. Vooruitblik op 2018
In 2018 staan er weer leuke dingen gepland, een kort rijtje:
-

Plaatsing van “mini”-molen de Riethoek.
Deelname aan de Nationale Molendag
Deelname aan Open Monumentendag
Nieuwe expositie van de Klub tijdens de Nationale Molendag met de opening door de burgemeester
Concert van Deelite
In beheer nemen molen ‘t Slot

S FEERBEELD TIJDENS HET OPTREDEN VAN D EELITE IN
DE M ALLEMOLEN
F OTOGRAAF J ANNEKE VAN D ENDEREN 20 MEI 2017

14

11. Ondersteunen van de vereniging / donateurs
Hoewel het onderhoud van de Mallemolen door de gemeente Gouda wordt gefinancierd, is het voor de
Vereniging van Goudse Molenaars van groot belang om extra financiële middelen te verkrijgen. Deze inkomsten
dienen onder meer ter dekking van de beheerskosten van de Mallemolen alsmede voor pr-kosten van de Goudse
molens in het algemeen en de Mallemolen in het bijzonder.
Sinds 2013 is de Vereniging van Goudse Molenaars door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI). Door de ANBI-status zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Verder hebben de volgende bedrijven de Vereniging van Goudse Molenaars gesponsord:
 Notariskantoor De Waard & Wagener heeft kosteloos de akte verleden waarin de statuten van de
Vereniging van Goudse molenaars zijn opgenomen.
 Bram Boer zet zich kosteloos in om de website van de vereniging te onderhouden.
U kunt ons helpen om de Goudse molens als cultureel erfgoed levend te houden. U kunt dit doen door een
eenmalige of periodieke schenking/gift. Daarnaast is er de mogelijkheid om donateur of ondersteunend lid te
worden van de Vereniging van Goudse Molenaars.
Zoals bekend staat de hoogte van uw donatie vrij. Echter, bij een donatie van 15 euro of meer ontvangt u een
donateursvoucher voor een molenproduct naar keuze (zie keuzemogelijkheid op het voucher) bij de molenwinkel
van korenmolen ‘De Roode Leeuw’ (Vest 67 te Gouda). Kortom, donaties en nieuwe donateurs zijn bij ons zeer
welkom! Een idee om uw kinderen, vrienden of kennissen donateur te maken?
Uw steun, door het storten van een gift of een donatie is van harte welkom op IBAN-rekening NL08 RBRB 0706
4719 38 t.n.v. ‘Vereniging van Goudse Molenaars te Gouda’!

Vereniging van Goudse Molenaars

Indien u vragen hebt over het ondersteunen/sponsoren van de Vereniging van Goudse Molenaars kunt u contact
opnemen met de penningmeester (zie hoofdstuk 3).
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Secretariaat:
Bankrekening:
KvK Nummer:
E-mail:
Internet:
Facebook:
Twitter:

Vest 65
2801 VE 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
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