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Uw donatie 2008
Zoals elk jaar treft u, als
donateur van onze stichting,
hierbij een acceptgiroformulier
aan. Vriendelijk verzoeken wij u
uw bijdrage voor 2008 over te
maken op Rabobankrekening
1373.36.020 ten name van de
Stichting Vrienden v an de
W indlust
te
Nootdorp.
Sommigen van u hebben hun
donatie reeds overgemaakt en
in dat geval is er, als het goed
is, geen formulier bijgesloten.
Zoals u weet mag u zich voor
een donatie van € 12 per jaar
‘vriend van de molen’
noemen. Een grotere donatie
wordt zeer op prijs gesteld. Zie
in dit verband ook het stukje
over donateurs op pagina 2.

Van de voorzitter
Afgelopen jaar was het “Jaar van de Molens”. De vele succesvolle activiteiten in
‘onze molen’ hebben weer aangetoond hoe molen de Windlust in het midden van
de Nootdorpse gemeenschap staat. En ook in toenemende mate in die van
Pijnacker-Nootdorp. Een extra aanmoediging voor de ‘Vrienden van de Windlust’
om er alles aan te blijven doen om de molen in volle glorie te behouden.
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Windlust klinkt gewichtig,
maar is tot nu toe eigenlijk gemakkelijk. Dankzij een enthousiast, kundig en ervaren
bestuur dat de noodzakelijke werkzaamheden efficiënt aanpakt en een flinke groep
vrijwilligers die allerlei werk verricht. En dankzij ook een uitstekend overleg met de
eigenaar van de molen, de heer Leen van der Lee, zodat voor het grotere onderhoud
gespecialiseerde bedrijven kunnen worden ingehuurd.
Maar een molen is natuurlijk op z’n mooist als hij draait. We zijn bijzonder blij met
onze molenaars: Tinus Verwijmeren (die bijna elke zaterdag op de molen is) en
Fred Heidt. Het is zeer verheugend dat we nu ook een aantal molenaars in opleiding
hebben, waardoor we in de nabije toekomst de molen nog vaker zullen zien draaien.
Dit jaar bestaat onze stichting 10 jaar. Een goed moment om tevreden terug te
kijken en vooral om vervolgens met groot enthousiasme te blijven werken aan de
belangrijkste doelstelling:

Een draaiende Windlust, in prima staat, midden in ons dorp
Kees de Koning

10 mei een extra feestelijke Nationale Molendag
10 jaar Stichting VWN
Op 28 april 1998, 10 jaar geleden dus, werd de akte ondertekend waarmee de Stichting ‘Vrienden van de Windlust
te Nootdorp’ een feit werd. We willen dit vieren door de Nationale Molen- en Gemalendag een extra feestelijk tintje
te geven. De versierde molen zal op zaterdag 10 mei draaien van ‘s morgens 9 uur tot ‘s middags 5 uur; voorwaarde
is natuurlijk wel dat er voldoende wind staat. Voor eenieder is er koffie, thee of frisdrank.
Voor de eerste 200 bezoekers ligt er een pak pannenkoekenmeel klaar. Ook worden er ter plaatse pannenkoeken
gebakken, in principe bestemd voor bezoekende kinderen, maar dat begrip zal ruim worden geïnterpreteerd.
Bovendien krijgen alle met hun ouder(s) meekomende kinderen een fraaie ballon met silhouet van onze molen. En
tenslotte zal Peter van Sloten de modellen laten zien die hij van verschillende molens heeft gemaakt.

drankje / versierde molen / pannenkoeken / ballonnen / modellen

KOMEN DUS OP 10 MEI !!!!!
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Dringend meer donateurs nodig
We hebben op dit moment ongeveer 250 ‘vrienden van
de molen’, die samen jaarlijks ongeveer € 4000
doneren. Zoals bekend is de heer L. (Leen) van der
Lee eigenaar van de molen en heeft de stichting het
beheer op zich genomen. Daarbij is de afspraak dat de
eigenaar opdraait voor de grote onderhoudskosten en
de stichting voor de kosten voor kleine onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen, alsmede voor
de kosten die samenhangen met het draaien en
openstellen van de molen. Deze afspaak is door beide
partijen tot op de dag van vandaag goed nagekomen.
De heer Van der Lee heeft flink in de bus moeten blazen
voor grote onderhoudswerkzaamheden, waaronder de
totale vervanging van de stelling, het vervangen van
de schoren en een totale schilderbeurt van de
bovenbouw, om de belangrijkste maar te noemen. Door
zuinig beheer heeft de stichting een eigen ‘vermogen’
kunnen opbouwen van ongeveer € 26.000.
We mogen de heer Van der Lee dankbaar zijn voor zijn
genereuze bijdrage tot dusver aan de instandhouding
van de molen. Echter, mede op verzoek van de heer
Van der Lee praten we op dit moment met hem over
het overnemen in eigendom van de molen. Dat heeft
vooral te maken met de leeftijd van de heer Van der
Lee. Op dit moment kunnen we op details niet nader
ingaan, maar zodra dat kan, zullen we zeker naar onze
donateurs volledig opening van zaken geven.

Uit landelijke gegevens over het onderhoud van molens
weten we dat ov er lange term ijn gezien de
onderhoudskosten in de ordegrootte liggen van € 15.000
per jaar!! Met de noodzaak de grote deuren te vervangen
en de molen na 7 jaar weer eens grondig te laten schilderen
belopen de kosten in 2008 inderdaad ongeveer dit
bedrag.Op termijn staan ons zeer kostbare zaken te
wachten, zoals het vervangen van de staartbalk en de
rietbedekking.
Natuurlijk zullen we, als we de molen in eigendom
verwerven, maximaal gebruik maken van de beschikbare
subsidiemogelijkheden. Maar we komen er niet omheen
dat we ook zelf meer inkomsten zullen moeten verwerven
dan nu het geval is. Vandaar dat het bestuur heeft besloten
actiever nieuwe donateurs te gaan werven dan we tot nu
toe hebben gedaan. We roepen daarbij ook de hulp in van
onze bestaande donateurs. Bij deze Molenpraat treft u onze
brochure aan waarmee nieuwe vrienden van de molen zich
kunnen aanmelden.
Ook zelf zullen we allerlei activiteiten ondernemen om
donateurs te werven. De eerste actie in die richting zal zijn
op 10 mei als we, in het kader van de Nationale Molendag,
bezoekers zullen benaderen met het verzoek donateur te
worden. En in de loop van het jaar zullen meer van deze
acties volgen. We gaan ervan uit dat we dit jaar de teller
op minstens 350 donateurs weten te krijgen.

!!!!!! Help ons werven svp !!!!!!
Uitslag fotowedstrijd 2007

1e prijs
Marcel Blokland

2e prijs

3e prijs

Frank de Koning

Jan van der Sman
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EVEN VOORSTELLEN
Peter van Sloten
Peter van Sloten heeft zich
spontaan bij de stichting gemeld
als handig ‘manusje van alles’ en
assistent-molenaar. Hij weet (wist)
echter al heel veel van molens af,
dankzij zijn hobby: het bouwen van
modellen van molens. Ook heeft hij
al een paar jaar g eholpen bij
zaagmolen De Salamander in
Leidschendam.
W at hij op het gebied van
modelbouw vermag, kunt u met
eigen ogen zien op op onze molen
op de Molendag (10 mei). Op
verzoek van de stichting gaat hij
binnenkort beginnen aan een ruim
één meter hoog model van onze
molen.

Dick Steeneveld en Cock Weerheim
Dick Steeneveld is een geboren (1946) en getogen Nootdorper. Meteen na zijn
kennismakingsles vorig jaar maart, meldde Dick zich bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars
als leerling-molenaar. Hij had geluk dat Bart Dooren, molenaar van De Roos in Delft en
‘coryfee’ in de molenwereld, hem als leerling wilde hebben. Dick heeft met grote
voortvarendheid zijn opleiding ter hand genomen. In het afgelopen jaar was hij nagenoeg
elke zaterdag in een molen te vinden, aanvankelijk vooral op De Roos, maar daarna ook
op andere molens. In feite is hij nu klaar voor het examen. Binnenkort zal hij het provinciale
‘proefexamen’ doen en, als dat goed verloopt, in het najaar het landelijke. Als ook dat
goed verloopt mag hij zelfstandig iedere windmolen in Nederland draaien. Het bestuur
van VW N hoopt dat hij definitief zal toetreden tot het team van molenaars van onze
Nootdorpse molen.

Cock Weerheim
Dick Steenenveld

Cock Weerheim is geboren (1955) en getogen in Pijnacker. Hij is al vanaf zijn prille
jeugd enthousiast over molens. Al vele jaren is hij lid van de gemeenteraad voor de CU/
SGP. In 2005 is hij als leerling-molenaar in opleiding gegaan bij hoofdinstructeur Rob
Verzijll die in de Groeneveldse poldermolen, bij Schipluiden, woont. Natuurlijk heeft hij
op verscheidene andere molens ervaring opgedaan. Hij is onlangs geslaagd voor het
provinciaal ‘proefexamen’ en binnenkort zal hij zijn landelijk examen doen op de
Pendrechtse Molen, ten zuiden van Rotterdam. Cock vindt de ‘sociale’ aspecten van
het molenaarswerk (contacten met andere molenaars en met bezoekers) bijzonder
waardevol. Alhoewel door een drietal molens aan hem wordt ‘getrokken’, hoopt het
bestuur van de VWN dat hij deel wil gaan uitmaken van het team van de Nootdorpse
W indlust.

Trouwen op de molen
In 2007 gaven 13 stellen elkaar het jawoord op onze molen. Vooral als het mooi weer is
en de molen draait levert trouwen op de molen zeldzaam mooie plaatjes op voor foto’s en
video’s. Het trouwen zelf wordt gedaan op de meelzolder door een ambtenaar van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op deze zolder kunnen ongeveer 30 personen
plaatsnemen. Als dat van te voren wordt gevraagd kunnen we een videoverbinding met
de begane grond tot stand brengen en ook daar kunnen we nog ongeveer 30 stoelen
plaatsen.
Het is voor de bruidsparen een idyllische plek, maar het is tegelijkertijd voor de stichting
een leuke bron van inkomsten. Elke trouwerij brengt ons € 175 op, met videoverbinding
zelfs € 250. Onze vrijwilligers moeten er natuurlijk best heel wat voor doen en er zijn ook
wel wat kosten, maar de netto opbrengst is aanzienlijk. Na lezing van het artikel over
werving van donateurs, zal het duidelijk zijn dat we ook streven naar toename van het
aantal trouwerijen op de molen. Gemakkelijk is dat niet, maar we doen ons best.

Financiën 2007
We hebben als stichting intensief deelgenomen aan het Jaar van
de Molens 2007. Natuurlijk waren de kosten in dat jaar daardoor
wat hoger dan in andere jaren. Het saldo op onze bankrekeningen
zakte dan ook enigszins. Daar staat tegenover dat we voor
ongeveer € 1500 aan onderhoudskosten hebben betaald die in
het begin van 2008 door de heer Van der Lee zijn vergoed.

Al met al is ons saldo op dit moment ongeveer € 26.000
tegenover ongeveer € 24.000 begin 2007.
Mede met het oog op toekomstige ontwikkelingen laten we
tegenwoordig ons financiële jaarverslag, zoals het ook naar
de Kamer van Koophandel wordt gestuurd, controleren door
een externe deskundige.
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Stichting Vrienden van de
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Secretariaat:
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Eigenaar van de molen:
de heer L.(Leen) van der Lee
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Kees de Koning
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Tinus Verwijmeren molenaars
techniek
vacature
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Onderhoud in 2008
De molen is een waardevol bezit, echter ook een bezit dat voortdurend onderhoud
behoeft. Voor het kleine onderhoud hebben we onze vrijwilligers, maar dit jaar staan
er toch een paar hoogst noodzakelijk werkzaamheden op de rol die we moeten
uitbesteden. Het is al weer 7 jaar geleden dat de bovenbouw van de molen is
geschilderd en dat gaat dit jaar weer plaatsvinden. De opdracht is al verstrekt en wel
aan de firma Van Muiden uit Leiden, een bedrijf dat ervaring heeft met het schilderen
van molens.
Al een paar jaar staat het vervangen van de (4) grote deuren op de begane grond in
de planning. Door allerlei omstandigheden is dat nog niet ter hand genomen, maar
zodra de (noodzakelijke) vergunning van de gemeente binnen is wordt er nu echt
een begin mee gemaakt. Inmiddels is ook de deur aan de zuid-westkant naar de
stelling aan vervanging toe.
Ruwweg bedragen de kosten voor het schilderen € 10.000,- en die voor het vervangen
van de deuren € 6.000,-.

Nieuwe zeilen
Zoals reeds vermeld in de vorige
Molenpraat, hebben we in het
kader van het Jaar van de Molens
2007 geld gekregen van de
Rabobank Nootdorp-Pijnacker om
nieuwe zeilen aan te schaffen.
Deze zijn inmiddels gemaakt en
afgeleverd.
Rabobank, nogmaals hartelijk
dank! We kunnen voorlopig weer
vooruit.

Reglement Vrijwillige
Molenaars
Nu we binnenkort meer
gediplomeerde molenaars aan
onze molen verbonden weten
achtte het bestuur het nodig
‘rechten en plichten’ en de
onderlinge
verhoudingen
schriftelijk vast te leggen. Door
ondertekening van het reglement
committeren de molenaars zich
aan de inhoud ervan.Door het
bestuur wordt een eerste
molenaar aangewezen, die ook
deel van het bestuur zal
uitmaken. Op dit moment vervult
Tinus Verwijmeren die functie.
Geïnteresseerden kunnen een
kopie van het ‘Reglement
Vrijwillige Molenaars’ aanvragen
bij het secretariaat.

schilders aan het werk in 2000

dit beeld spreekt voor zichzelf

Beleidsplan
In de eerste negen jaar van haar bestaan
heeftt de Stichting VWN gewerkt zonder
uitgeschreven beleidsplan. We konden
volstaan met de statuten, de
overeenkomst met de eigenaar en met
datgene wat in de notulen van d e
bestuursvergaderingen werd vastgelegd.
Om meer dan een reden werd het
wenselijk geacht onze plannen voor de
toekomst in een beleidsplan vast te
leggen. De belangrijkste algemene
doelstellingen van de stichting blijven:
- in goede staat en maalvaardig houden
van de molen
- draaien met de molen
- zo veel mogelijk open voor publiek
Alhoewel het plan in de loop van dit jaar
nog wat zal worden aangescherpt,
kunnen we de belangrijkste elementen
nu al wel noemen. Deze zijn in
trefwoorden:
Eigendom/beheer:
streven naar molen in eigendom

Bestuur
5-mans bestuur; voorzitter, secretaris,
penningmeester, techniek, molenaars
Financiën / donateurs
Meer inkomsten door meer donateurs en meer
trouwerijen
Molenaars / malen
Streven naar 5 molenaars
Echt gaan malen (graan)
Bezoekers / nevengebruik
Zo veel mogelijk open voor bezoekers
Bevorderen betaald nevengebruik, zoals
trouwerijen, vergaderingen, groepsbezoek
Onderhoud
Gericht op preventie; ook netheid in en om de
molen van belang (uitstraling)
Veiligheid
Alle veiligheidsmaatregelen vastleggen;
uitvoering in jaarplannen
Biotoop
In kaart brengen en bewaken
Vrijwilligers
Zorgen voor voldoende vrijwilligers die
onbetaald helpen
Draagvlak
Streven naar veel donateurs en bezoekers

BELEIDSPLAN VERKRIJGBAAR BIJ SECRETARIAAT

www.windlustnootdorp.nl

