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1. Voorwoord
In 2018 is er veel gebeurd voor de vereniging. De gemeente heeft ons benaderd of we ook ’t Slot in beheer willen
nemen, aangezien Henny Noorlander, de huidige molenaar van ’t Slot met pensioen gaat. We hebben hier
enthousiast op gereageerd en zijn in overleg met de gemeente om te kijken wanneer we deze molen aan ons
beheer kunnen toevoegen. Zoals altijd loopt het contact met de gemeente hierover weer voorspoedig. In het
jaarverslag van 2019 hopen we hier meer over te kunnen melden, maar in de tussentijd zullen we zeker de media
informeren en onze website aanpassen indien mogelijk.
Naar aanleiding van het toevoegen van een 2e molen aan ons beheer hebben we ook de beheerovereenkomst met
de gemeente opnieuw bekeken. Hierin zijn een paar wijzigingen doorgevoerd en in 2019 zullen we zowel voor ’t
Slot als voor de Mallemolen een nieuwe overeenkomst tekenen.
Daarnaast waren er ontwikkelingen met de miniatuurmolen de “Riethoekmolen”. Vorig jaar hebben we
aangekondigd dat we hem in 2018 op zijn nieuwe plek wilde zetten. Inmiddels is hij helemaal opgeknapt en staat
hij klaar voor plaatsing. Alleen de plek is nog onzeker. We hebben goede hoop dat de plaatsing in 2019 wel gaat
lukken. Ook dit zullen we feestelijk in de lokale media aankondigen.
De Vereniging heeft 2 minitauurmolens ontvangen. Deze worden in de bedstee op de eerste zolder
tentoongesteld.
Ook kreeg de Vereniging 3 antieke Centsprenten met molens. De grootste prent is kosteloos ingelijst door
Gouda Lijsten en hangt in de woonkamer.
Een groot succes was het Midwintermalen op 22 december. De sfeervolle verlichting van de molen de
erwtensoep, glühwein en de vuurkorf trok veel bezoekers.
Wij gaan ons er ook in 2019 weer voor inzetten om Gouda nog vele jaren van hun molens te kunnen laten
genieten.

Rian Noorlander
Voorzitter

M ALLEMOLEN GEZIEN VANUIT HET
F OTO B ASTIAAN DE J ONG

WESTEN
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2. Korte geschiedenis van de Mallemolen
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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.

M ALLEMOLEN ROND 1910
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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'. De vereniging richt zich op het beheer van De Mallemolen en het
promoten van de vier molens die Gouda rijk is, het is de verwachting dat de vereniging in de loop van 2019 ook
het beheer van ’t Slot op zich zal nemen. De vereniging heeft momenteel elf molenaars waarvan een deel er bij
toerbeurt voor zorgt 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 2018 uit de volgende personen:
Naam
Contactgegevens
Rian Noorlander
Rian.noorlander@gmail.nl
Voorzitter
Niels Aalberts
Niels_Aalberts@hotmail.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 zitingsperiode van 3 jaar herkiesbaar, tenzij de
algemene vergadering met algemene stemmen anders beslist.
Op de ledenvergadering van 3 juli 2018 heeft Willem Roose zijn rol als secretaris overgedragen aan Niels
Aalberts. In de loop van 2018 heeft Jan Noorlander het Technisch onderhoud van Karel Ouendag overgenomen.
Hiertoe behoren ook de contacten met de Gemeente Gouda over het onderhoud.
In 2018 hebben we een nieuwe molenaar en een nieuwe leerling mogen verwelkomen. Twee molenaars hebben
wij niet voor de vereniging kunnen behouden.
Eind 2018 telde de vereniging 6 molenaars, 5 invalmolenaars, 7 molenaars in opleiding en 2 ondersteunende
leden.

4

4. Activiteiten
In 2018 zijn weer veel bijzondere gebeurtenissen geweest.
Op nationale molendag 11 mei opende burgemeester Milo Schoenmaker de expositie van de Klup in de
Mallemolen. De Klup exposeerde al weer voor de derde keer in de molen. Twee weken later trad het popkoor
Deelite op onder leiding van Noortje Kruijk.
Uiteraard stond op Koningsdag de molen in de vreugd en werd er gevlagd met Bevrijdingsdag.
De leskist is gebruikt door basisschool de Morgenster in Haastrecht. Het materiaal werd gebruikt als
voorbereiding op een bezoek aan Boezemmolen nr 6 in Haastrecht. Een mooie samenwerking in de regio. In
totaal hebben zes schoolklassen in 2018 de Mallemolen bezocht. Wij ontvingen ook een groep die als afsluiting
van een inburgeringscursus de Mallemolen bezocht.
De Vereniging heeft 2 modelmolens gekregen van Marja van Rhee. Haar vader had de molens gemaakt. Na zijn
overlijden zocht ze er een mooie plek voor. Ze staan nu tentoongesteld in de bedstee op de eerste zolder.
De Centsprent die we in 2017 hadden ontvangen van de familie van Wagenaar is in de zomer ingelijst met
financiële steun van Gouda Lijsten. De Centsprent hangt in de woonkamer.

Vereniging van Goudse Molenaars

Een groot succes was op 22 december het Midwintermalen. Koud, nat maar heel gezellig met erwtensoep,
warme chocolademelk, glühwein en een vuurkorf waar marshmellows op werden geroosterd. Vooral bewoners
uit de buurt kwamen langs voor een praatje en een glaasje.

S FEERVOL M IDWINTERMALEN
F OTO J ANNEKE VAN D ENDEREN
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5. Onderhoud
In 2018 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, zoals bij elke ronde stenen molen, erg nat. Daardoor vergaat
het binnenstucwerk langzaam.
De krimpmuren blijven lek. Verbeterde ventilatie zorgt ervoor dat de vochtproblemen onder de vloer
beheersbaar blijven. De rieten kap is dit jaar hersteld van vogelvraat. De zeilen vertonen gebruiksschade, de
verwachting is dat die in 2019 vervangen worden.
Wel was de droge zomer van 2018 voor de molen spannend. Het houtwerk in de kap is sterk aan het krimpen
gegaan, waardoor de wiggen van de molen regelmatig aangeslagen moesten worden. Regelmatig “rammelde” de
molen en moesten molenaars en leerlingen op zoek naar het euvel. Gelukkig konden we de molen, in
samenspraak met de molenmaker, de meeste zaterdagen veilig laten draaien. In de molen is de krimp nog steeds
goed zichtbaar door uitstekende houten verbindingen. Dit blijft een aandachtspunt voor de molenaars.
Onderhoudsactiviteiten
Datum
15 januari 2018
16 januari 2018
10 mei 2018

Dag
Maandag
dinsdag
Donderdag

Onderhoud
Kruirol vervangen
Op de Schouw een tegel gelijmd
Rietdekker langs geweest om werk op te nemen, hij is de week
daarna gestart met rietdekken

17 mei 2018 Donderdag Riet op de kap is hersteld door de rietdekker
26 mei 2018 Zaterdag
30 juni 2018 Zaterdag

Kruirol vervangen
Monumentenwacht geweest, hebben rapport opgemaakt van de
staat van de molen

8 augustus 2018 Woensdag Dura Vermeer langs geweest voor opname van onderhoud
1 december 2018 Zaterdag
2 kruirollen vervangen

K RUIROLLEN VE RVANGEN OP 1 DE CEMBER 2018
F OTO M ARIEKE S CHUURMANS .

6

6. Statistieken
In 2018 was de Mallemolen in totaal 88 dagen geopend. Tijdens deze dagen hebben we ongeveer 1.006 bezoekers
ontvangen en hebben we 188.834 omwentelingen gemaakt. Als we de bezoekers sinds de opening afzetten tegen
de bevolking van Gouda heeft nu ongeveer 14% 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
48
Donderdag
11
Woensdag
8
Maandag
7
Vrijdag
5
Zondag
5
Dinsdag
4
Uit onderstaande tabel blijkt dat we op zowel de omwentelingen (van de molenas) als de draaidagen en de
bezoekers iets teruglopen t.o.v. 2018, wel zit alles nog boven de gemiddelde van de jaren waarmee we met de
Mallemolen draaien.
Aantal omwentelingen
Aantal draaidagen
Aantal bezoekers

2014
139.454
105
1310

2015
188.620
102
1468

2016
172.257
108
1701

2017
208.358
122
1597

2018 gemiddeld
188.834
139.138
88
86
1006
1.167
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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):
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7. Financieel verslag
Hieronder volgt de balans over 2018.
Inkomsten - uitgaven 2018
Inkomsten
Contributie leden
Giften donateurs, fooienpot en rondleidingen

€
€

155,00
544,35

Totaal inkomsten

€

699,35

Uitgaven
Koffie, thee etc, inclusief steengrillen
Donateurs, relatieborrel
Kosten bankrekening
Opnieuw inlijsten kapotte foto
Overige kosten
Promotionele activiteiten incl inlijsten Centsprent

€
€
€
€
€
€

246,25
25,00
72,76
342,60
39,31
112,50

Totaal uitgaven

€

838,42

Balans 2018
Actief
Banksaldo
Onderhoud en gereedschap terug te krijgen van de gemeente 2017 en 2018

1-1-2018
€ 2.249,02
€ 515,67

31-12-2018
€ 970,89
€ 764,99

Totaal

€ 2.764,69

€ 1.735,88

Passief
Restant voucher Groene Motor Roode Leeuw
Voorziening expositie materiaal
Voorziening Riethoekmolen
Voorziening Kruidentuin subsidie Erfgoedhuis
Eigen vermogen

1-1-2018
€ 618,38
€ 300,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 1.146,31

31-12-2018
€
0,38
€
28,26
€ 500,00
€ 200,00
€ 1.007,24

Totaal

€ 2.764,69

€ 1.735,88

De Vereniging had in 2018 een klein verlies van €139. Dit verlies werd voornamelijk veroorzaakt door de kosten
voor het inlijsten van een kapotte foto. De Vereniging heeft een eigen vermogen van ruim €1000. De verwachting
is dat dit in 2019 deels zal worden ingezet voor het inrichten van ’t Slot.
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De Vereniging heeft een begroting van €730. De kosten voor klein onderhoud komen te vervallen, aangezien die
in 2019 gedeclareerd kunnen worden bij de gemeente.
Begroting 2019
Contributie leden VvGM
Giften donateurs / bezoekers / rondleidingen
Koffie/thee etc.
Borrel relaties / donateurs
(Tuin)gereedschap / moleninventaris
Onderhoud molen
Promotionele kosten
kosten bankrekening

Inkomsten
€ 180,00
€ 550,00

€

730,00

Uitgaven

€
€
€

250,00
50,00
160,00

€
€
€

200,00
70,00
730,00
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Onderzoek kascontrolecommissie
Op 29 juni 2019 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 2018 en de
verantwoording die daarover is afgelegd.
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8. Vooruitblik op 2019
In 2019 staan er weer leuke dingen gepland, een kort rijtje:
-

Onze vereniging mag ’t Slot gaan beheren voor de Gemeente. Datum van overdracht is nog niet bekend,
maar we zullen als vereniging veel tijd kwijt zijn om dit allemaal soepel te laten verlopen.
Plaatsing van “mini”-molen de Riethoek, plek wordt nog gezocht.
De Kruidentuin bij het gemaalhuis wordt geplaatst.
Deelname aan de Nationale Molendag
Deelname aan Open Monumentendag
Voordracht van Theo Geldof als instructeur voor de opleiding van molenaars

D E VOORJAARSSCHOONMAAK
F OTO J ANNEKE VAN D ENDEREN 21 APRIL 2018
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Secretariaat:
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Bankrekening:
KvK Nummer:
E-mail:
Internet:
Facebook:
Twitter:

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

