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1. Voorwoord
In 2015 vierden wij als Vereniging van Goudse molenaars ons eerste lustrum en voor u ligt alweer ons zesde
jaarverslag over datzelfde jaar in combinatie met 2016.
In 2015 was De Mallemolen vaker dan eerder geopend voor bezoekers en maakte het wiekenkruis meer
omwentelingen dan ooit: dat is goed voor de conditie van de molen, leuk voor het gezicht en levert ook nog eens
extra ‘draaipremie’ op zoals deze door de provincie Zuid-Holland beschikbaar wordt gesteld.
Naast de reguliere bezoekers werden er in 2015 meerdere rondleidingen georganiseerd, in toenemende mate in
samenwerking met Hans de Gier, exploitant van de naast de molen gelegen kleine horecagelegenheid Gouwestek.
Ook diende de voormalige ‘rookzolder’ weer voor verschillende exposities waaronder die van De Klup. Dit is
een organisatie die kinderen met een verstandelijke beperking een dagbesteding geeft en ze stimuleert tot het
maken van kunst. Hun expositie werd geopend door wethouder Laura Werger.
Ook de pers weet de Mallemolen goed te vinden: er werden opnamen gemaakt door GouwestadTV en naar
aanleiding van onze oproep voor meer (jonge) molenaars, verscheen een cameraploeg van TV-West op de
molen: verslaggeefster Anita Janssen mocht ter plekke een spoedcursus molenaar volgen voor de camera, hetgeen
tot de nodige hilariteit leidde…
Ook op sociale media is onze vereniging actief: in 2015 mochten we onze 500e volgster op Twitter verwelkomen.
Gedurende 2016 continueerden we onze diverse activiteiten op positieve wijze, waarbij we graag één aspect
nader willen noemen: in 2015 bleek De Mallemolen namelijk onderloops. Dat wil zeggen dat het door het
scheprad opgemalen water weg lekte naar de kelder onder de molen en het water flinke gaten had geslagen in het
molenerf direct naast het scheprad. Hierdoor heeft de molen ruim een jaar (!) geen water meer op kunnen malen.
Het oplossen van dit euvel bleek bovendien complex, waardoor het veel tijd en geduld van ons vroeg. Gelukkig
kon alle schade gedurende 2016 naar behoren hersteld worden en kan De Mallemolen weer datgene doen
waarvoor hij ruim 200 jaar geleden werd gebouwd: water opmalen!
Willem Roose
Secretaris Vereniging van Goudse Molenaars

2

2. Korte geschiedenis van de Mallemolen
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. 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.

Vereniging van Goudse Molenaars

F OTO VAN ONTTAKELDE M ALLEMOLEN TIJDENS DE WINTER VAN 1963, DE KOUDSTE WINTER VAN DE 20 E EEUW ;
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. De vereniging heeft momenteel tien 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. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt
door de 10 donateurs die de vereniging steunen.
Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit de volgende personen:
Naam
Adres
J.M. (Rian) Noorlander
Weerestein 44
Voorzitter
2804 GJ Gouda
W.A. (Willem) Roose
Vest 65
Secretaris
2801 VE Gouda
D.L. (Dick) van Popering
Burgemeester Martenssingel 4
Penningmeester
2806 CV Gouda

Contactgegevens
0182 581123
Rian.noorlander@gmail.nl
06 49 88 12 70
waroose@gmail.com
06 49 34 10 04
popering@hotmail.com

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 zitingsperiode van 3 jaar herkiesbaar, tenzij de
algemene vergadering met algemene stemmen anders beslist.
Tijdens de ALV gehouden op zaterdag 24 januari 2015 was Rian Noorlander als voorzitter aftredend en
herkiesbaar. Met algemene stemmen is zij door de vereniging voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen.
Tijdens de ALV gehouden op zaterdag 26 maart 2016 was Willem Roose als secretaris aftredend en herkiesbaar.
Met algemene stemmen is hij door de vereniging voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen.

S ELFIE ACTIE , MOLENAARS R IAN N OORLANDER , J OS G EERSE EN J AN N OORLANDER ( VLNR ).
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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)
Per 31 december 2016 hadden we de volgende leden:
Naam
Functie
Lid vanaf

Andere molens waarop lid actief is in
2015/2016

Rian Noorlander
Willem Roose

molenaar / voorzitter
molenaar / secretaris

1-sep-09
2-okt-09 De Roode Leeuw te Gouda en
Den Arend te Bergambacht

Dick van Popering

9-okt-09

Jan Noorlander
Niels Aalberts
Karel Ouendag
Ineke Padmos
Paul Rijkers
Niels Noorlander
Peter v/d Heide
Kees Kammeraat

molenaar /
penningmeester /
technisch onderhoud
molenaar / instructeur
molenaar / PR
molenaar
molenaar (oproep basis)
molenaar (oproep basis)
molenaar (oproep basis)
molenaar (oproep basis)
molenaar (oproep basis)

1-sep-09
29-dec-10
26-mei-12
2-okt-09
15-okt-09
18-okt-09
21-nov-09
1-jun-11

Wouter Bijlsma
Jaap van der Ree
Huibert Verdoes
Hans de Bruijne
Janneke van Denderen
Melvin van Rhijn
Dick Vermaat
Geert van der Kooi
Theo Geldof

leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar
leerling-molenaar

5-okt-09
2-feb-13
10-mei-14
30-mei-14
21-jun-14 molengids, ook op De Arkduif te Bodegraven
26-mei-15
17-jul-15
20-jul-15 Den Arend te Bergambacht
29-aug-15

Windlust te Nieuwerkerk a/d IJssel
De Leeuw te Aalsmeer
Molen van Polder Beneden Haastrecht te Gouda
De Arkduif te Bodegraven
De Schelvenaer te Krimpen a/d IJssel en
Molen nr. 6 v/d Hooge Boezem achter Haastrecht

Vereniging van Goudse Molenaars

Uit bovenstaand schema blijkt dat ons ledenbestand per 31 december 2016 bestaat uit 6 molenaars, 5 reservemolenaars en 9 leerling-molenaars. 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.
Ineke Padmos is met ingang van het 2e halfjaar van 2016 reserve-molenaar. Haar prioriteit ligt bij het malen met
korenmolen Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel waar veel minder molenaars beschikbaar zijn. In 2015 hebben
we 4 nieuwe leerling-molenaars mogen verwelkomen. Hun namen staan vermeld in bovenstaand schema. In 2016
heeft 1 nieuwe leerling-molenaar zich aangemeld, te weten Remco Berkhof uit Zoetermeer. Wegens
omstandigheden heeft hij na 1,5 maand besloten om zijn lidmaatschap te beëindigen. Alex van der Laan en
Huibert Verdoes,beiden leerling-molenaars sinds 2014, hebben hun lidmaatschap beëindigd met ingang van 1
januari 2016 resp. 1 januari 2017. Verder loopt sinds september 2015 Bastiaan de Jong met ons mee. Hij is
voornemens om zodra hij 16 jaar wordt te starten als leerling-molenaar.
Bovenstaande betekent dat we in 2017 zullen starten met 8 leerling-molenaars.
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5. Data op een rijtje
In 2015 zijn weer veel zaken ondernomen. Hierbij de belangrijkste data op een tijdje:
Datum
Activiteiten
1 januari 2015 Jan Vriend is langs geweest
9 januari 2015 1 molenaar van de Veluwe kwam langs
17 januari 2015 Sonja Hopman geweest om afspraken voor expositie te maken
14 februari 2015 3 Belgische molenaars op bezoek
19 februari 2015 Molen-wijnproeverij
28 februari 2015 Leskist is opgehaald, komt op 21 maart terug
8 maart 2015 Bezoekers van een wandeling van Hans langs gekomen
20 maart 2015 Gefilmd voor Gouwestad TV
28 maart 2015 Expositie van 3 cursisten van Sonja Hopmans, Janneke de Jong, Karin Riezebos en
Ans Neven
29 maart 2015 Expositie van 3 cursisten van Sonja Hopmans, Janneke de Jong, Karin Riezebos en
Ans Neven
11 april 2015 Na een oproep in de krant "loop een dagje mee met de molenaar" kwamen er 6 man
meedraaien
14 april 2015 Opnamen TV west
25 april 2015 Groep wandelaars van Marina Perdijk zijn rond lunchtijd langs gekomen
6 mei 2015 Rondleiding op verzoek van Hans de Gier
9 mei 2015 Deelname aan Nationale Molendag
fietstocht langs de molens van Gouda, Reeuwijk en Bodegraven
10 mei 2015 Deelname aan Nationale Molendag
31 mei 2015 De Mallemolen run werd georganiseerd door Andy Koolmees in het kader van zijn
programma "Tour de Run 2015". Er waren 60 deelnemers.
6 juli 2015 Klassenbezoek in kader Brede School, 2 klassen groep 6 van de Graaf Jan van Nassau
school
9 juli 2015 1 klas met begeleiders
27 augustus 2015 Overleg met de gemeente en molenmaker inz. lekkages. Wordt vervolgd.
29 augustus 2015 Groep bezoekers die deels uit Nieuw Zeeland komt
11 september 2015 Nationale Monumentendag met een Expositie van Kunstpunt Gouda. Start met een
klassendag. 3 klassen van de Casimirschool met begeleiders en vrijwilligers van open
monumentendag. De expositie zolder was mooi ingericht en er stonden 2 cursisten
van Kunstpunt Gouda binnen te schilderen en één buiten.
12 en 13 september 2015 Open Monumentendag met een Expositie van Kunstpunt Gouda met 2 schilders
14 oktober 2015 De Klup van Gouda kwam langs voor afspraken
20 oktober 2015 Op de landtong is de begroeiing uitgedund door Cyclus
14 november 2015 Expositie van de Klup. Opening door wethouder Laura Werger
21 november 2015 Expositie van de Klup
2 december 2015 J.W.V. Duits (constructeur) langs geweest inzake de voeg in de krimpmuur
5 december 2015 Voorzitter stichting Molen Kortenoord en ega langs geweest
22 december 2015 6 Molenaars langs geweest
29 december 2015 500e twitteraar
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O PENING EXPOSITIE ‘D E K LUP ’ DOOR WETHOUDE R W ERGE R ( MIDDEN ); UITERST
D ENDEREN ; FOTOGRAAF D ICK VAN P OPE RING , 14 NOVEMBE R 2015.

RECHTS MOLENAAR J ANNEKE VAN

Voor 2016 hebben we de volgende activiteiten in het maalboek genoteerd:
Datum

Activiteiten

2 januari 2016 Voor het eerst sinds lange tijd het scheprad mee laten draaien
29 januari 2016 Overleg met de gemeente over wilgen naast de brug
1 februari 2016 Overleg over herstel van de voorwaterloop
17 februari 2016 Gedraaid met vlaggetjes ivm verjaardagsfeestje Jade en de molen speurtocht
geïntroduceerd
17 maart 2016 Feestje bij Hans met rondleiding
19 maart 2016 Zeilen van de molen afgehaald voor reparatie
20 maart 2016 Tijdelijk de oude zeilen van de Roode Leeuw voorgehangen
2 april 2016 Eigen zeilen zijn terug en weer voorgehangen
9 april 2016 Molen gereed gemaakt voor de schilder
15 april 2016 Veiligheidsinstructie door het Gilde op de molen
16 april 2016 André Conrinus (molenaar van de Eendracht in Alphen ad Rijn) op bezoek
geweest
Vereniging van Goudse Molenaars

23 april 2016 Expositie van het Gouwe Palet
12 mei 2016 - 2 klassen van de Alloisiosschool via de brede School en nog een groep
cursisten die een cursus hadden bij Hans in het gemaal
- expositie van oud gereedschap staat op de rookzolder
14 mei 2016 Nationale Molendag
26 mei 2016 Rondleiding van een klas van de Graaf Jan van Nassauschool via de Brede
school. Vanwege schilderwerk en mankementen heeft de molen niet gedraaid
4 juni 2016 s ochtends een groep Vlaamse molenaars op bezoek gehad. 's middags nog
een Amerikaan en een Brit
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6 juli 2016 Lancering Xplore Gouda app met een wandeling langs bestaande en
verdwenen molens
23 juli 2016 Vrijgezellenfeestje op bezoek geweest
9 september 2016 Open monumenten klassen dag. 3 klassen van de Bijenkorf
10 september Open monumentendag
2016
6 oktober 2016 Monumentenwacht is geweest
15 oktober 2016 Instructie over werken met valbeveiliging door het Gilde op de Mallemolen
22 oktober 2016 - Tentoonstelling van MoZaenZo
- Mallemolenrun
29 oktober 2016 Instructie over werken met valbeveiliging door het Gilde op de Mallemolen
30 oktober 2016 Rondleiding zonder wind, maar ze waren enthousiast
5 november 2016 Natuurwerkdag, wilgen bij de brug deels geknot
19 november 2016 Opening Expositie "de Klup" door wethouder Dijkstra
Veel artikelen en persberichten zijn te vinden op onze site www.goudsemolens.nl.
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6. Onderhoud
In 2015 en 2016 hebben we als vereniging de nodige (kleine) onderhoudsklussen uitgevoerd. Een overzicht van
deze werkzaamheden treft u hierna aan. Daarnaast wordt van het voorjaar tot het najaar in eigen beheer het gras
rondom de Mallemolen gemaaid.

Vereniging van Goudse Molenaars

Ook de molenmaker heeft in opdracht van de gemeente Gouda een onderzoek gestart naar het verhelpen van een
lekkage bij de voorwaterloop waardoor tijdens het malen water onder de Mallemolen stroomt. In afwachting van
het verhelpen van deze lekkage is ‘uit z’n werk’ (onbelast, dus zonder scheprad) gedraaid. Om de lekkage in de
molen te verhelpen is medio 2016 in de voorwaterloop een klep geplaatst. Deze neemt de functie van de
wachtdeur over. Ook is in opdracht van de gemeente Gouda de houten vloer bij beide toegangsdeuren vernieuwd
omdat deze door houtrot waren aangetast als gevolg van de lekkage onder de molen. Deze werkzaamheden zijn
verricht door molenmakersbedrijf De Gelder B.V. te Sliedrecht. Verder is in opdracht van de gemeente Gouda in
2016 het hout- en pleisterwerk aan de buitenzijde van de molen compleet geschilderd zodat de molen er weer
spic en span bijstaat. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Schilderwerken Van de Velde B.V. te
Bergambacht.

F OTO VAN SCHILDERWERKZAAMHEDEN AAN M ALLEMOLEN DOOR
S CHILDERWERKEN V AN DE V ELDE B.V. TE B ERGAMBACHT ;
VOORJAAR 2016.
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Naast het reguliere onderhoud is in 2015 het volgende onderhoud uitgevoerd door de vereniging:
Datum
Gepleegd onderhoud
9 januari 2015 Schijf in hangreel verwijderd, gesmeerd en teruggeplaatst
17 januari 2015 Vlaggetouw omlaag gehaald
Kneppel, steen vervangen door gewicht
24 januari 2015 Stukje molenromp ontalgd
Achterwaterloophek ontalgd
Duiker bij Goudkade geschoond
14 februari 2015 Slot op 1 kastje op de begane grond gezet
Beugels afzetkettinkjes verplaatst
Nieuwe beugels voor ophanging grasmachine
19 februari 2015 Duiker bij Goudkade geschoond
Paden van molenwerf onkruidvrij gemaakt
Linkerlip busbalk gesmeerd
Munnik gesmeerd
Stucwerk van molenromp gedeeltelijk schoongemaakt/ontalgd
21 februari 2015 Munnik gesmeerd
2 maart 2015 Gat naast de voorwaterloop afgezet
Stucwerk van molenromp gedeeltelijk schoongemaakt/ontalgd
Duiker bij Goudkade geschoond
Rechter busdeurwig aangehaald
4 maart 2015 Takeling op het kneppeltouw gelegd
14 maart 2015 Bliksemafleiderputjes uitgeschept
50 kg brekerzand in straatwerk geveegd
28 maart 2015 Zilverzand in vang
25 april 2015 Nieuwe schroef in middenzoom gezet
9 mei 2015 Duiker bij Goudkade geschoond
16 mei 2015 Penlager gesmeerd
30 mei 2015 Duiker geschoond
Wateras gesmeerd
6 juni 2015 Plaat over het gat bij de molenwerf gelegd
27 juni 2015 Wervels vastgezet, scheren en bouten van rollenwagen aangehaald
18 juli 2015 Brekerzand ingeveegd in straatwerk molenwerf
28 juli 2015 Overring en rollenwagen (kruiwerk) gesmeerd met grafietreuzel
29 juli 2015
6 augustus 2015
15 augustus 2015
22 augustus 2015

12 september 2015
26 september 2015
24 oktober 2015
10 november 2015
14 november 2015
28 november 2015
23 december 2015

Bliksemkabel die op de nok vastzit door roosterluik naar binnen gehesen
Waterloopdeur geschilderd
Kruihaspel gesmeerd
Stelwiggen vang in ezel vastgezet
Heklatwiggen aangehaald
Nieuwe takeling op kneppeltouw
Scheurtje in zeil hersteld
(Bok)tor op expositiezolder gevonden (nadien gemeld bij gemeente)
Bliksemafleider van de kap gehaald
Roetouw van het dak gehaald
Moeren op zwanenhalzen, penbalken en lange spruit aangedraaid
Gras in de bestrating van de 1e Moordrechtse Tiendeweg verwijderd (langs
trottoirbanden nabij Mallemolen)
Bouten onderaan voeghouten en burgemeester aangehaald
Dhr. J. Aerts van Simonis Verf is langs geweest voor opname buitenverfwerk i.v.m.
technisch rapport en een schilderbeurt in 2016
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Naast het reguliere onderhoud is in 2016 het volgende onderhoud uitgevoerd door de vereniging:
Datum
Gepleegd onderhoud
2 januari 2016 Bovenschijfloop zo gezet dat waterrad niet beweegt
8 januari 2016 Gesnoeid
16 januari 2016 Munnik gesmeerd
17 januari 2016 Rechtervoeghout uitgehakt, zodat sabelijzer vrij loopt
23 januari 2016 Gesnoeid en verbodsbordjes aan kettinkjes gemaakt
5 maart 2016 - Nieuwe kruirol geplaatst
- Hek/omheining gerepareerd (losgetrapt/vandalisme)
20 maart 2016 Oude zeilen van De Roode Leeuw bij de Mallemolen voorgelegd
2 april 2016 Halverwege de dag weer de eigen – door de zeilmaker gerepareerde – zeilen
voorgehangen
16 april 2016 Klem van de bliksemafleider vervangen, omdat deze was gescheurd
28 mei 2016 - Dick heeft 2 u-vormige stenen laten doorslijpen bij Garden Plaza in Boskoop en daarna
de stenen geplaatst in de molenwerf bij de ventilatieroosters van de molenkelder zodat
het straatwerk rondom deze roosters netjes blijft.
- Jan heeft meetwerk verricht t.b.v. aanpassing veiligheidswand om waterwiel
7 juni 2016 - Buikstuk liep aan, verholpen door een vulplankje van de rust te verwijderen
- Moeren op de kapring aangehaald
1 juli 2016 Aansluitpunten van de bliksemafleider nagelopen
27 juli 2016 Resten van een vogelnest van de kruivloer verwijderd
6 augustus 2016 Kruirol vervangen
4 september 2016 De haak op de oude wachtdeur nu vastgezet met klei + wig
28 september 2016 Duiker in voorwaterloop geschoond en driehoek onder de trap afgetimmerd
30 september 2016 - Duivennest van de overring achter de baard verwijderd
- 2 zandzakken die gediend hadden als versterking van de afdamming uit de
voorwaterloop gevist
- Duiker geschoond
19 november 2016 Duiker geschoond
22 november 2016 Duiker geschoond
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F OTO VAN DOOR DE

VE RENIGING IN EIGEN BEHEER
UITGEVOE RDE REPARATIE WERKZAAMHEDEN AAN
HET HEKWERK RONDOM DE M ALLEMOLEN ;
FOTOGRAAF D ICK VAN P OPE RING , 5 M AART 2016.

7. Statistieken
In 2015 was de Mallemolen in totaal 102 dagen geopend en in 2016 in totaal 97 dagen. Tijdens deze dagen hebben
we in 2015 ongeveer 1.468 bezoekers ontvangen en hebben we 188.620 omwentelingen gemaakt. In 2016
hadden we ongeveer 1.453 bezoekers ontvangen en 172.257 omwentelingen gemaakt. Als we de bezoekers sinds
de opening afzetten tegen de bevolking van Gouda heeft nu ongeveer 11% de Mallemolen bezocht.
Het draaien met de molen kunnen we uitsplitsen naar de verschillende leden (op een aantal dagen waren
meerdere mensen aanwezig):
Naam

2015
2016
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
draaidagen omwentelingen draaidagen omwentelingen

Molenaars
Karel Ouendag

53

121.752

53

96.698

Jan Noorlander

22

33.377

27

37.405

Willem Roose

12

20.255

11

22.149

Ineke Padmos

10

9.568

8

8.552

Dick van Popering

8

16.000

11

10.258

Niels Aalberts

8

9.251

11

13.796

Rian Noorlander

7

10.677

7

11.722

Paul Rijkers

1

2.060

1

1.683

Kees Kammeraat

1

553

1

692

18

28.100

6

12.366

Geert van der Kooi

9

19.055

12

31.504

Dick Vermaat

8

13.790

10

14.400

Melvin van Rhijn

6

11.770

7

10.291

Theo Geldof

5

7.168

2

2.199

Huibert Verdoes

4

10.625

-

-

Jaap van der Ree

2

4.943

-

-

-

-

24

43.533

Leerling-molenaars
Janneke van Denderen

Overig
Bastiaan de Jong
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Zoveel dagen open kan (uiteraard) niet alleen maar op zaterdag. In de tabel hieronder staan de dagen dat de
Mallemolen geopend was:
Aantal keer gedraaid
Dagen
van de
week
Zaterdag

2015

2016

47

53

Vrijdag

12

14

Zondag

11

7

Donderdag

7

11

Woensdag

8

9

Dinsdag

11

5

Maandag

6

9

Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal omwentelingen (van de molenas) is gestabiliseerd. Het aantal
draaidagen is nagenoeg gelijk. Deel van de oorzaak van de sterke toename van het aantal omwentelingen in 2015
is gelegen aan het feit dat we al geruime tijd de molen niet in zijn werk kunnen zetten. Gevolg hiervan is dat de
wieken sneller draaien, omdat ze het scheprad niet hoeven aan te drijven. De bezoekersaantallen in 2015 en 2016
zijn (opnieuw) toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, vooral scholen weten ons tegenwoordig goed te
vinden.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

30.740

96.459

93.777

133.747

139.454

188.620

172.257

Aantal draaidagen

21

77

69

81

105

102

108

Aantal bezoekers

613

767

740

1305

1310

1468

1701

Aantal omwentelingen
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Aantal draaidagen en bezoekers
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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
Aantal bezoekers
Aantal omwentelingen

8. De Molenbiotoop
De omgeving waarmee een molen in relatie staat wordt de molenbiotoop genoemd. Molens hebben ruimte nodig
om goed te kunnen functioneren. Binnen een straal van 400 meter worden daarom eisen gesteld aan de hoogte
van bebouwing en beplanting.
De Mallemolen heeft een matige molenbiotoop (zie molenbiotooprapport Mallemolen; te downloaden op
http://zuid-holland.molenbiotoop.nl). Deze matige molenbiotoop wordt (grotendeels) veroorzaakt door
aanwezige bebouwing en deels door aanwezige beplanting. Een deel van de aanwezige beplanting dient periodiek
te worden geknot/gesnoeid.
Bomen nabij voorwaterloop ten N-NO van Mallemolen
Na de vorige knotwerkzaamheden in het voorjaar van 2014 zijn de knotwilgen in het najaar van 2016, in opdracht
van de gemeente Gouda door medewerkers van Cyclus, opnieuw geknot. Daarnaast zijn in het kader van de
herstructurering van het naastgelegen woonwagenkamp 3 direct aan de voorwaterloop gelegen woonwagens
verwijderd dan wel verplaatst zodat deze strook grond thans vrij is van bebouwing. Het resultaat is te zien op
onderstaande foto.

F OTO VAN VOORWATE RLOOP M ALLEMOLEN MET DE
FOTOGRAAF D ICK VAN P OPE RING , 1 MAART 2017.

IN HET NAJAAR VAN

2016 GEKNOTTE KNOTWILGEN ;

Knotwilg ten ZW van Mallemolen
De solitair staande knotwilg ten zuidwesten van de Mallemolen (langs de Waddinxveense Wetering) is in 2015 in
door de vereniging eigen beheer geknot.
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Landtong ten Z van Mallemolen
In 2015 heeft Cyclus enige snoeiwerkzaamheden uitgevoerd op de landtong ten zuiden van de Mallemolen. Deze
snoeiwerkzaamheden hebben in januari 2017 een vervolg gekregen toen al het jonge opschot op de landtong is
kortgezet. Dit was in onze visie een noodzakelijke beheersmaatregel omdat deze beplanting inmiddels behoorlijk
hoog begon te worden en voor de molen zicht- en windbelemmering opleverde.

F OTO VAN LANDTONG NADAT HET OPSCHOT WAS KORTGEZET ;
FOTOGRAAF D ICK VAN P OPE RING , 1 MAART 2017.
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Beplanting bij woonwagenkamp langs Waddinxveense wetering ten NW van Mallemolen
Tot medio 2015 was ten noordwesten van de Mallemolen langs de Waddinxveense Wetering een aaneengesloten
rij beplanting aanwezig van ca. 100 m lengte (zie onderstaande foto). Ook stonden hier enkele woonwagens.
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F OTO WAAROP BEPLANTING TEN NW VAN M ALLEMOLEN ZICHTBAAR IS ( LINKS VAN M ALLEMOLEN );
FOTOGRAAF H ANS S UIJS , OKTOBER 2011.

Medio 2015 heeft een herstructurering van het naastgelegen woonwagenkamp plaatsgevonden. Dit als resultaat
van een project dat in 2012 was gestart om te komen tot een normalisering van deze woonwagenlocatie.
Onderdeel van dit plan was ontruiming van illegaal ingenomen standplaatsen en de aanleg van een aantal nieuwe
standplaatsen. Om dit plan uit te voeren en juridisch te borgen is op 11 februari 2015 het bestemmingsplan
‘Woonwagenlocatie EMT’ vastgesteld. In dat kader zijn de langs de Waddinxveense wetering staande
woonwagens verplaatst . Ook is ter plaatse de watergang verbreed en een stalen damwand langs de
Waddinxveense wetering geslagen. De langs deze wetering aanwezige beplanting diende hiervoor te worden
verwijderd. Op 24 februari 2015 is voor het kappen van deze beplanting (49 bomen) een omgevingsvergunning
verleend. Vooralsnog zijn de nieuw gerealiseerde woonwagenstandplaatsen ten noordwesten van de Mallemolen
niet ingenomen door nieuwe woonwagens zodat de vrije windvang van de Mallemolen in noordelijke richting
(vooralsnog) sterk is verbeterd (zie onderstaande foto).

F OTO WAAROP DE DAMWAND EN DE ( VOORALSNOG ) NIET INGENOME N WOONWAGENSTANDPLAATSEN
M ALLEMOLEN ZICHTBAAR ZIJN ; FOTOGRAAF D ICK VAN P OPE RING , 1 MAART 2017.

TEN

NW VAN
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9. Financieel verslag
Hierna volgt het resultaat en de balans over de jaren 2015 en 2016 waarna nog een korte toelichting op deze
cijfers is gegeven.
Resultaat
(bedragen in EUR)
INKOMSTEN
contributie leden VvGM
giften donateurs
giften bezoekers (fooienpot)
giften groepsrondleidingen
Overige Inkomsten
Totaal inkomsten

UITGAVEN
koffie/thee etc.
donateursborrel/nieuwjaarsborrel
(tuin)gereedschap
Riethoekmolen
Onderhoud
promotionele kosten (overig)
kosten Raborekening
overige kosten / onvoorzien
Totaal uitgaven

Exploitatieresultaat

2014

2015

2016

begroting
2017

190,00
70,00
161,62
510,00
480,00

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

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

190,00
100,00
200,00
300,00
0,00

1411,62

771,05

707,85

790,00

120,83
250,00
152,52

49,23
100,00
387,68

122,17
0,00
109,27

861,49

167,04

159,94

11,04
70,00

59,13
0,00

127,50
0,00

100,00
100,00
250,00
300,00
300,00
50,00
130,00
29,97

1465,88

763,08

518,88

1259,97

-54,26

7,97

188,97

-469,97

2014
10,00
20,00
0,00

2015
0,00
-55,00
0,00

2016
20,00
10,00
0,00

-44,26

-47,03
0,00
-47,03

218,97
-3,80
222,77
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Kasstroom
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Openstaande vorderingen
Verplichtingen
voldane vorderingen
Kasstroom
Mutatie fooienpot
Bankmutatie

begroting
2017

-469,97

Balans
(bedragen in EUR)
Activa
Liquide middelen
Bankrekening per 31/12
Fooienpot
Vorderingen
Contributie

2016

2015

2014

1157,63
16,00

934,86
19,80

981,89
19,80

60,00

80,00

80,00

1233,63

1034,66

+
1081,69

2016

2015

2014

Passiva
Eigen vermogen (na correctie verplichtingen)

469,97

281,00

273,03

Voorzieningen
Bescherming molenbiotoop
Expositiemateriaal
Aanpassen statuten
Aanvulling molenleskist Brede School

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

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

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

10,00

0,00

55,00

1034,66

+
1081,69

Verplichtingen (vooruitbetaalde contributie)

1233,63

Toelichting
Toelichting op de resultaatrekening
De financiële positie per 31 december 2016 verbeterd ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Het saldo van
resultaatrekening laat voor 2015 een positief saldo zien van ca. € 10. Het jaar 2016 liet een positief saldo zien van
ca. € 190. Dit is deels te verklaren omdat in dat jaar geen nieuwjaars- of donateursborrel is gerealiseerd. Voor
2017 is een negatief exploitatieresultaat begroot van ca. € 470. We verwachten eenmalig meer uitgaven dan
inkomsten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de Riethoekmolen door de vereniging in eigen beheer wordt
opgeknapt cq. gerestaureerd. Hiervoor is voor 2017 € 300 in de begroting opgenomen. Daarnaast vormen de
maandelijkse kosten voor het aanhouden van de Rabo-verenigingsrekening een forse kostenpost. Naar aanleiding
van een landelijke harmonisering van diverse kortingsregelingen bij de Rabobank zijn we als vereniging met
ingang van juli 2015 fors hogere kosten verbonden aan het aanhouden van onze vereniging. In onze visie noopt de
drukken sindsdien de jaarlijkse bankkosten (ca. € 125) zwaar op de jaarlijkse verenigingsinkomsten (ca. € 800).
Gelet hierop overwegen wij nadrukkelijk om in 2017 over te stappen naar een andere bank teneinde de
bankkosten te drukken. Bij gelegenheid zal verder worden gewerkt aan het realiseren van een permanente
expositie op de ‘expositiezolder’ in de Mallemolen. Er zijn inmiddels foto’s geselecteerd. Onderzocht zal moeten
worden of deze een dusdanige kwaliteit hebben dat deze kunnen worden uitvergroot tot een voor een expositie
aanvaardbare grootte.
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Onderzoek kascontrolecommissie
Op 1 februari 2017 heeft de kascontrolecommissie (Karel Ouendag en Janneke van Denderen) de administratie en
de jaarrekening beoordeeld. Op grond van dit onderzoek heeft de kascontrolecommissie het bestuur van de
Vereniging van Goudse molenaars geadviseerd de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële
beheer in de jaren 2015 en 2016 en de verantwoording die daarover is afgelegd.

Vereniging van Goudse Molenaars

Toelichting op de balans
De post vorderingen betreft nog verschuldigde contributie van enkele leden van de vereniging.
De post voorzieningen betreft een gereserveerd bedrag om de molenleskist van de Brede School aan te vullen. Ca.
vier jaar geleden heeft de Vereniging van Goudse Molenaars van het wijkteam Korte Akkeren een bedrag ad €
250 ontvangen t.b.v. de aanschaf van een molenleskist voor de Brede School. In overleg met het wijkteam Korte
Akkeren is besloten om het nog niet uitgegeven bedrag te gebruiken om de molenleskist in de toekomst aan te
vullen. Verder is een voorziening opgenomen voor het inrichten van de expositiezolder, voor een toekomstige
aanpassing van de statuten van onze vereniging, en voor eventuele kosten die verband houden met de bescherming
van de molenbiotoop. Tot slot is er een post verplichtingen. Dit betreft reeds vooruitbetaalde contributie.

19

F OTO VAN DE M ALLEMOLEN , GEFOTOGRAFEERD

VANUIT WESTELIJKE RICHTING .
NIEUWE STALEN DAMWAND LANGS HET WOONWAGENKAMP ZICHTBAAR ;
F OTOGRAAF D ICK VAN P OPERING ,1 MAART 2017.

L INKS VAN DE M ALLEMOLEN IS DE

10. Vooruitblik op 2017
De plannen voor 2017 zijn grotendeels een voortzetting van de activiteiten waarmee we als vereniging reeds zijn
gestart. Hierna volgt een overzicht van de activiteiten die voor 2017 zoal op het programma staan:
- Organisatie binnenschoolse lessen in samenwerking met de Brede School o.a. door middel van de
molenleskist
- Diverse activiteiten tijdens de Week van het Groene Hart
- Doorontwikkeling molenfietstocht
- Voortzetting samenwerking met De Klup
- Vernieuwen van de website in samenwerking met Bram Boer
- Molenfestival
- Organisatie kleinschalige concerten in de molen(s)
- Organisatie (voortzetting) van tentoonstellingen
- Organisatie 3e editie van de ‘Mallemolenrun’
- Deelname aan Nationale Molendag 2017
- Deelname aan Open Monumentendag 2017
- Monitoren van de molenbiotoop van De Mallemolen en andere Goudse molens
- Realiseren van een permanente expositie over de geschiedenis van de Mallemolen
Ervaring leert dat deze lijst altijd weer anders uitpakt, maar ook in 2017 zijn we flexibel.
Verder zullen we – waar nodig – kleine onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. In dat kader kan
worden vermeld dat wij voornemens zijn om medio 2017 de nieuwe houten vloerdelen bij de toegangsdeuren van
de Mallemolen conform de bestaande bordeauxrode kleurstelling te schilderen. Op dit moment staat dit deel van
de vloer nog in de grijze grondverf.

F OTO VAN EEN VAN DE SCHILDERIJEN VAN DE EXPOSITIE VAN ‘D E
K LUP ’ IN DE M ALLEMOLEN ;
FOTOGRAAF D ICK VAN P OPE RING , 14 NOVEMBER 2015.
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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 NL92 RABO 0153
5202 99 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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M OLENAAR J AN N OORLANDER ( L ) GEEFT EEN BEZOEKER UITLEG OVER DE M ALLEMOLEN
F OTOGRAAF H ANS S UIJS , OKTOBER 2011.
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Colofon
Adres secretariaat:
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Bankrekening:
KvK Nummer:
E-mail:
Internet:
Facebook:
Twitter:

Vest 65
2801 VE Gouda
NL92 RABO 0153 5202 99
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

