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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 elf molenaars waarvan een deel er bij toerbeurt voor zorgt dat ’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 2021 uit: Marieke Keijer, voorzitter, Janneke van Denderen, secretaris en
Hans Wolff, penningmeester.
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2. Terugblik op 2021
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Net als in 2020 zorgde het Corona virus voor 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 5 5
juni draaiden de molens weer regelmatig en waren ze gedeeltelijk open voor publiek. Om veilig te kunnen
werken werd het 1,5 meter protocol aangehouden. In december moesten de deuren weer op slot door een
nieuwe lock down.
Op 16 maart is onze MIO Hans de Bruijne overleden. Om gezondheidsredenen was hij in 2019 al een tijd uit de
running geweest, maar eind 2020 had hij de opleiding weer opgepakt. Molens speelden een belangrijke rol in zijn
leven.
In 2021 is ’t Slot verder ingericht. Familie en vrienden doneerden kasten en een robuuste tafel met stoelen. De
koffiehoek is sinds maart 2021 ingericht op de maalzolder.
In mei en nogmaals in oktober heeft de brandweer een oefening gehouden op ’t Slot.
Op de buitenmuur van ’t Slot is in juni 2021 een gevelsteen onthuld door wethouder Thierry van Vugt en zijn
voorganger Roland van Schelven. De steen zat vroeger in het pakhuis van ’t Slot.
Met een zware storm in maart is de Riethoekmolen omgewaaid. Met vereende krachten is het molentje weer
opgezet en door Jan Noorlander gerepareerd.
De Mallemolen heeft in het najaar lange tijd stil gestaan omdat er werd geschilderd.
De Goudse Plus winkels hadden een voucher actie voor verenigingen. Dit leverde de Goudse Molenaars €108 op.

.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 juni werden Jan Noorlander en Rian Noorlander in het zonnetje
gezet voor hun jarenlange inzet voor de Vereniging: Jan als instructeur en Rian als voorzitter. Zij kregen allebei
een uniek schilderijtje van de Mallemolen geschilderd op oud zeildoek van de molen. Het instructeurschap van Jan
werd overgenomen door Theo Geldof. Niels Aalbers droeg de secretarisfunctie over aan Janneke van Denderen.
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Hij blijft de PR en de sociale media beheren. Hans Wolff werd gekozen tot penningmeester. Marieke Keijer blijft
voorzitter.
In het najaar deed de Vereniging mee aan de Vrijwilligers proeverij van de gemeente Gouda.
Ger Ruisch meldde zich aan als nieuwe MIO en kreeg in oktober zijn eerste les.
Eind december liep Maaike Cornelissen voor de eerste keer mee als vrijwilliger op de molens.
De Vereniging heeft alle activiteiten en nieuwtjes steeds gecommuniceerd via persberichten, de website, Twitter,
Facebook en Instagram.
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3. Onderhoud
Groot onderhoud
In het najaar is de Mallemolen geschilderd, waardoor er 7 weken niet gedraaid kon worden.
Met het rapport van de Monumentenwacht uit 2020 als leidraad heeft Molenmaker De Gelder in november ’t Slot
geïnspecteerd en een begroting gemaakt voor alle noodzakelijke werkzaamheden, o.a. het vervangen van de
stelling. Ook zijn door hen de roeden van ’t Slot doorgehaald en geïnspecteerd.
In december is de bliksemafleiderinstallatie van de Mallemolen geïnspecteerd .
Klein onderhoud
Op ‘t Slot hadden we te maken met veel overlast van muizen. Beide koppels zijn helemaal uit elkaar gehaald en
schoongemaakt. Met muizenvallen is geprobeerde de plaag te bestrijden. Ook werden er plannen gemaakt om
tarwe en meel te gaan bewaren in afsluitbare zakken en containers. Dit wordt in 2022 verder geconcretiseerd.
In het verslagjaar is voor beide molens een smeer- en onderhoudsschema geïntroduceerd.
Doel hiervan is om:
 Alle ruimtes en onderdelen te benoemen, die op enig moment in het jaar aandacht nodig hebben




Duidelijk in beeld te brengen, wanneer die onderdelen gesmeerd, gecontroleerd of schoongemaakt moeten
worden.
In één oogopslag kunnen zien, wat er daadwerkelijk gesmeerd, gecontroleerd en schoongemaakt is
Het voorkomen van situaties, waarbij onderdelen of ruimtes stelselmatig worden vergeten.

Onderstaande tabellen, overgenomen uit de maalbladen, geven een indruk van wat er zoal aan klein onderhoud is
uitgevoerd.
Mallemolen:
Datum
Geconstateerde gebreken
1-5-2021
29-5-2021 vanghaak gaat bij controle rukje op rand zitten
26-2-2021
17-7-2021 heklatwig gevonden in het gras
18-9-2021 bliksemafleiders zijn toe aan inspectie
27-11-2021
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15-12-2021
23-12-2021 latje van 30 cm op de kruivloer, achter de rollen,
tussen de kuipneuten
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Gepleegd onderhoud
munnik gesmeerd
gras gemaaid
kruirollen gesmeerd, kruirolasjes gesmeerd, gras
gemaaid

schroef in onderste heklat end II vastgezet;
voorwaterloop geschrobd
controle bliksemafleiders
latje verwijderd

’t Slot:
Datum
Geconstateerde gebreken
16-1-2021 veel muizen
23-1-2021 consumentensteen stinkt
30-1-2021
20-2-2021
6-3-2021 2 muizen gezien (of was het dezelfde?);
1 in het kropgat
27-3-2021

10-4-2021 nagels maanijzer buikstuk zaten los;
oog van de vangketting op de vangbalk sterk
uitgesleten: punt voor molenmaker (zie foto Hans);
buslager heeft speling
1-5-2021 luik naar kapzolder kapot (ligt in de kap)
6-5-2021
8-5-2021
22-5-2021 touwen lichtwerk vernieuwen!
16-6-2021 "stabiliteitskettinkjes"onderkant gevlucht raken los;
bij draaien goed in de gaten houden;
vaseline onvindbaar, op?
19-6-2021 wig op stelling gevonden, zuidzijde kap
3-7-2021 2e scheerhout van onderen bij end op buitenroe is
afgebroken
17-7-2021 stellingplank op ZW is zo goed als door
24-7-2021 vangtouw rafelt ter hoogte van de klamp
31-7-2021 lamp stuk bij consumentenkoppel (60W);
olie 15W40 is bijna op;
staven bovenschijfloop zitten een paar los

Gepleegd onderhoud
Veevoerkoppel uit elkaar gehaald en
schoongemaakt
consumentenkoppel uit elkaar gehaald en
schoongemaakt
munnik gesmeerd met vaseline

munnik en lui-as gesmeerd;
ruimtes tussen spaken en krui-as weer open
gemaakt (afwatering)
nagels maanijzer weer aangeslagen: in de gaten
houden; zie ook smeer-en onderhoudsschema

kapzolderluik gerepareerd en teruggebracht
veevoerkoppel (O) gemonteerd; strijker voor
koppel (W) overgezet, zie mailbericht
consumptiekoppel (W) gemonteerd
munnik gesmeerd met HP-grease; zie onderhoudsen smeerschema

taatspotje regulateur gecontroleerd
kneveltouw vastgezet;
taplager gesmeerd;
kamen en wiggen gecontroleerd;
steenkraan schoongemaakt en gesmeerd; heklatten
gecontroleerd;
taatslager koningsspil gecontroleerd

21-8-2021 batterijen bel zijn leeg;
zeilen moet omhog gehaald worden
4-9-2021
18-9-2021
22-10-2021 achterzijde kruirad: sommige spaken rotten bij de
munnik;
voorraadkist luizolder: onderin zit graan
18-12-2021 kerstverlichting kapot bij aansluiting, garantie?
Nieuwe aansluitsnoertje nodig

zie smeer- en onderhoudsschema;
Jan heeft plaatjes gemonteerd op slechte plekken
op de stelling
2 nieuwe batterijen in de bel gedaan (2 reserve
liggen in de kast)

afdekje gemaakt voor kaar van linkerkoppel
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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 2021 waren er 4 MIO’s actief.
Op 3 juni is Hans Wolff op molen Nieuw Leven in Hazerswoude geslaagd voor het molenaarsexamen van de
Hollandse molen.
Op 9 oktober kreeg Ger Ruisch zijn eerste les op ’t Slot.

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.

Aantal omwentelingen Mallemolen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

188.620

172.257

208.358

188.834

72.091

60.671

61.062

25.910

63.641

62.266

102

108

122

88

66

42

37

17

44

47

718

216

224

764

407

338

Aantal omwentelingen ‘t Slot
Aantal draaidagen Mallemolen
Aantal draaidagen ‘t Slot
Aantal bezoekers Mallemolen

1468

1701

1597

Aantal bezoekers ‘t Slot

1006

Grafisch ziet dit er als volgt uit:
Hieronder
zijn deze getallen grafisch weergegeven.
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In de staafdiagrammen zijn de effecten van de lockdown periodes duidelijk te zien. Na 2020 zijn de aantallen weer
een beetje toegenomen.
Tot halverwege 2018 werd er op de Mallemolen ook regelmatig doordeweeks gedraaid. Doordat dit gestopt is, is
het aantal draaidagen en omwentelingen afgenomen.
De leskist is in 2021 drie keer uitgeleend. De molens zijn door 2 basisschoolgroepen bezocht.
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6. Financiën
De Corona maatregelen hebben ook in 2021 zijn weerslag gehad op de financiën. De inkomsten uit de fooienpot
en de rondleidingen waren vergelijkbaar met die in 2020 maar nog duidelijk lager dan in 2019.
Het eigen vermogen is wederom gedaald van €496 naar €308.
Nu de beperkingen m.b.t. Corona niet meer van toepassing zijn rekenen wij voor 2022 op een toename van de
inkomsten uit fooien tot een bedrag vergelijkbaar met 2019.
Om als vereniging iets meer armslag te hebben zal op de Algemene Ledenvergadering een voorstel worden
gedaan tot verhoging van de contributie.
Omdat steeds minder bezoekers cash geld op zak hebben, heeft de vereniging sinds juni 2020 een donatie pagina
op Geef.nl die via een QR-code op de fooienpot bereikt kan worden. Het gebruik hiervan neemt toe. In 2021 is
op deze wijze 11 keer een donatie gedaan, totaal voor € 61.
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Hieronder is een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2021 weergegeven, tezamen met de cijfers over 2020
en de begroting van 2022.
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Inkomsten - uitgaven
Inkomsten
Contributie leden
Fooienpot (inclusief rondleidingen)
Negatief saldo

Werkelijk
2020
€
180,00
€
538,45
€
255,06

Begroting
2021
€ 200,00
€ 800,00
€
-

Werkelijk
2021
€ 210,00
€ 586,66
€ 273,35

Begroting
2022
€ 220,00
€ 800,00
€
-

Totaal inkomsten

€

973,51

€1.000,00

€1.070,01

€1.020,00

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

€
€
€
€
€
€

2020
601,44
114,02
247,52
10,53
973,51

2021
€ 650,00
€ 115,00
€ 135,00
€
€ 100,00
€1.000,00

2021
€ 763,25
€ 114,83
€ 56,70
€
€ 135,23
€1.070,01

2022
€ 650,00
€ 124,00
€ 150,00
€
€ 96,00
€1.020,00

Balans
Actief
Banksaldo
Cash in fooienpot
Nog te ontvangen vergoeding lichtjesloop december
Onderhoud en gereedschap terug te krijgen van de gemeente
Totaal

1-1-2021
€ 1.090,80
€
76,73
€
€
164,80
€ 1.332,33

31-12-2021
€ 764,24
€ 150,58
€ 40,00
€ 171,83
€ 1.126,65

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

€
€
€
€
€
€

1-1-2021
33,50
51,49
351,00
400,00
496,34

31-12-2021
€ 236,25
€
€
€ 182,42
€ 400,00
€ 307,98

Totaal

€ 1.332,33

€ 1.126,65

Toelichting op de balans
Onderhoud en gereedschap terug te krijgen van de gemeente
Saldo per 1-1-2021
Af: Terug ontvangen van de gemeente (declaratie over 2020)
Bij: Te declaren in 2022 kosten over 2021
Saldo per 31-12-2021

€
€
€
€

164,80
-164,80
171,83
171,83

Voorziening Riethoekmolen
Saldo per 1-1-2021
Restant toegevoegd aan eigen vermogen
Saldo per 31-12-2021

€
€
€

33,50
-33,50
-

Voorziening Kruidentuin
Saldo per 1-1-2021
Restant toegevoegd aan eigen vermogen
Saldo per 31-12-2021

€
€
€

51,49
-51,49
-

Voorziening inrichting 't Slot
Saldo per 1-1-2021
aangeschaft: 2 bigbags
aangeschaft: 2 tonnen met deksel
aangeschaft: kast
Saldo per 31-12-2021

€
€
€
€
€

351,00
-28,98
-94,02
-45,58
182,42

Eigen vermogen
Saldo per 1-1-2021
Af: Resultaat 2021
Bij: Restant voorziening Riethoekmolen
Bij: Restant voorziening kruidentuin
Saldo per 31-12-2021

€
€
€
€
€

496,34
-273,35
33,50
51,49
307,98
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Onderzoek kascontrolecommissie
Op 15 maart 2022 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit Bernard Melchers en Dick van Popering de
administratie beoordeeld. Op grond van dit onderzoek heeft deze commissie de Algemene Leden
Vergadering geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2021 en de
verantwoording die daarover is afgelegd.

7. Vooruitblik op 2022

Vereniging van Goudse Molenaars

In 2022 bestaat Gouda 750 jaar. De vereniging van Goudse Molenaars gaat zoveel mogelijk activiteiten afstemmen
op de feestelijkheden die georganiseerd worden. Molen ’t Slot zal vanwege de unieke locatie daarin een
prominente plek innemen. Ook staan Nationale Molendag en Open Monumentendag en deelname aan Gouda bij
Kaarslicht in de planning.
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Secretariaat:
Bankrekening:
KvK Nummer:
E-mail:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Catsveld 128
2804 BM 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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