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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt alweer het 5e jaarverslag van de Vereniging van Goudse Molenaars. Net als de voorgaande jaren 
hebben we weer een hoop activiteiten ondernomen en de plannen voor 2015 liggen ook al weer klaar. In dit 
verslag geven we een overzicht van het afgelopen jaar, maar blikken we ook vooruit naar het komende jaar. We 
wensen u weer veel leesplezier. 
 
In 2014 heeft Karel zijn molenaars diploma gehaald. Hier feliciteren wij hem natuurlijk nog altijd mee. Voor 
instructeur Jan Noorlander was dit de 3e geslaagde die hij afleverde. Het feit dat Karel nu met de molen mag 
draaien heeft er ook voor gezorgd dat de molen nu nog vaker open is dan voorgaande jaren.  
 
Een thema dat in 2014 vaak voorkwam was de mollen. We hebben tezamen met NL doet de molenwerf 
opgehoogd en dat vonden de mollen ook wel een mooi idee. We proberen de vele molshopen te bestrijden, maar 
denken dat dit in 2015 nog wel verder zal gaan. Daarnaast hebben we een aantal delen van de molen geverfd. De 
rest van de molen staat op de agenda van de gemeente voor 2015. 
 
Daarnaast hadden we in 2014 onze eerste expositie op de rookzolder. Marco Bakker heeft een aantal weken zijn 
schilderijen getoond onder het thema “Gouda in de Mallemolen”. De opening was op 28 juni en is geopend door 
Daphne Bergman, wethouder van de gemeente Gouda. Hierdoor komen andere mensen bij de molen kijken, 
waardoor de bekendheid binnen Gouda weer vergroot wordt. Overigens is de volgende expositie al weer geboekt 
en deze zal op zaterdag 28 en zondag 29 maart plaatsvinden  
 
Financieel gezien zijn we een gezonde vereniging, maar we hebben in 2014 ook een aantal onverwachte uitgaven 
gehad, waardoor het saldo iets terug gelopen is. Gelukkig konden we deze opvangen en hoeven we ons over de 
financiën nog geen zorgen te maken. 
 
Ook het ledenbestand gaat nog steeds goed. In 2014 hebben we weer nieuwe leden gekregen die de opleiding 
willen volgen. Paul is in 2014 teruggetreden als actieve molenaar, maar blijft wel bij de vereniging betrokken. 
Gelukkig kunnen we dit binnen het team goed opvangen. 
 
Kortom 2014 was een succesvol jaar wat we in 2015 zeker voort willen zetten. 
 
Rian Noorlander 
Voorzitter van de vereniging van Goudse Molenaars 
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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. 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. 
 

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. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 

Naam Adres Contactgegevens 
Ing J.M. (Rian) Noorlander 
Voorzitter 

Weerestein 44 
2804 GJ  Gouda 

0182 581123 
Rian.noorlander@xs4all.nl 

W.A. (Willem) Roose 
Secretaris 

Vest 65 
2801 VE  Gouda 

06 49 88 12 70 
waroose@gmail.com 

Mr ing D.L. (Dick) van Popering 
Penningmeester 

Burgemeester Martenssingel 4 
2806 CV Gouda 

06 49 34 10 04 
popering@hotmail.com 
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4. Leden  
 
De vereniging heeft verschillende leden. Deze bestaan uit: 

 Gewone leden (Molenaars) 

 Aspirant leden (Molenaars in opleiding) 

 Ondersteunende leden (Vrijwilligers, niet zijnde molenaars) 
 
In 2014 hadden we de volgende leden: 

Naam  Functie  Lid vanaf  Andere molens waarop lid actief is in 2014 

Rian Noorlander  Molenaar / 
Voorzitter 

1‐sep‐09   

Willem Roose  Molenaar / 
Secretaris 

2‐okt‐09 De Roode Leeuw te Gouda en Den Arend te 
Bergambacht 

Dick van Popering  Molenaar / 
Penningmeester / 
Technisch 
onderhoud 

9‐okt‐09  

Jan Noorlander  Molenaar / 
Instructeur 

1‐sep‐09 Molen van Polder Beneden Haastrecht te Gouda

Niels Aalberts  Molenaar / PR  29‐dec‐10 De Arkduif te Bodegraven 

Ineke Padmos  Molenaar  2‐okt‐09 Windlust te Nieuwerkerk a/d Ijssel 

Paul Rijkers  Molenaar  15‐okt‐09 De Leeuw te Aalsmeer en De Otter te 
Amsterdam 

Karel Ouendag  Molenaar  26‐mei‐12   

Niels Noorlander  Molenaar  
(oproep basis) 

18‐okt‐09 Molen van Polder Beneden Haastrecht te Gouda

Peter v/d Heide  Molenaar  
(oproep basis) 

21‐nov‐09 De Arkduif te Bodegraven 

Kees Kammeraat  Molenaar  
(oproep basis) 

1‐jun‐11 De Schelvenaer te Krimpen a/d IJssel en Molen 
no. 6 van de Hooge Boezem achter Haastrecht   

Wouter Bijlsma  Leerling‐molenaar  5‐okt‐09   

Elisa de Kock  Leerling‐molenaar  3‐sep‐11   

Jaap van der Ree  Leerling‐molenaar  2‐feb‐13  

Jos Geerse  Leerling‐molenaar  29‐okt‐13   

Alex van der Laan  Leerling‐molenaar  10‐mei‐14   

Huibert Verdoes  Leerling‐molenaar  10‐mei‐14  

Hans de Bruijne  Leerling‐molenaar  30‐mei‐14  

Janneke van Denderen  Leerling‐molenaar  21‐jun‐14 molengids, ook op De Arkduif te Bodegraven  

 
Dit betekent dat ons ledenbestand per 31 december 2014 bestaat uit 11 molenaars en 8 leerling-molenaars. In 
2014 hebben we 4 nieuwe leerling-molenaars mogen verwelkomen. Janneke van Denderen is in 2014 gestart als 
molengids/ondersteunend lid. Maar heeft vrij snel te kennen gegeven dat zij ook de cursus voor vrijwillig 
molenaar wil volgen. Twee leerling-molenaars, Elisa de Kock en Jos Geerse, hebben meegedeeld dat zij hun 
lidmaatschap met ingang van 1 januari 2015 beëindigen. Dit betekent dat we in 2015 starten met 6 leerling-
molenaars. 
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5. Data op een rijtje 
In 2014 zijn weer veel zaken ondernomen. Hierbij de belangrijkste data op een tijdje: 

Datum  Activiteit 

8 januari 2014 Wandelgroep in gemaal van "de wandelsite" rondje Waddinxveen ‐ 
Gouda (20 km). Ze hebben ook de molen bekeken 

18 januari 2014 Algemene ledenvergadering met aansluitend de donateursborrel 

19 februari 2014 Lezing voor de Passage verzorgd 

20 maart 2014 Molenwerf opgehoogd in samenwerking met "NL doet" 

21 maart 2014 Molenwerf opgehoogd in samenwerking met "NL doet" 

22 maart 2014 Molenwerf opgehoogd in samenwerking met "NL doet" 

24 maart 2014 Molenwerf opgehoogd in samenwerking met "NL doet" 

26 april 2014 Gedraaid op Koningsdag 

10 mei 2014 Nationale Molendag 

28 juni 2014 
t/m 2 augustus 2014

Opening schilderij‐expositie "Gouda in de Mallemolen" van de Goudse 
kunstenaar Marco Bakker (zie www.aspectusaurei.nl)  

18 juli 2014 Palet welzijn had een high tea bij het gemaal. Ze hebben ook de 
Mallemolen bezocht 

22 juli 2014 Molen in de rouw gezet. Op 23 juli was de dag van Nationale rouw ivm 
de vliegtuigramp MH17 in Oekraïne. Ook de Goudse molens deden 
mee. 

15 september 2014 Firma de Gelder (molenmaker) is langs geweest voor de lekke 
krimpmuren waardoor er water onder de molen stroomt. 

8 november 2014 Molenleskist retour uit Nieuwerkerk a/d IJssel. De school was erg 
enthousiast 

20 december 2014 "Afscheidsborrel" van Paul. Hij stopt als actieve molenaar, maar blijft 
wel bij de vereniging voor eventueel invalwerk of ondersteuning. 

27 december 2014 Eerste lesdag van Janneke 
 

Veel artikelen en persberichten zijn te vinden op onze site www.goudsemolens.nl. 
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6. Onderhoud 
 
De Mallemolen staat er nu een paar jaar en in het achter ons liggende jaar hebben we als vereniging veel 
onderhoudsklussen uitgevoerd. Als vereniging hebben we twee grote klussen in eigen beheer uitgevoerd.  
 
In de eerste plaats hebben we in 2014 meegedaan aan de actie NLDoet. De bestrating van de molenwerf is 
aangevuld/opgehoogd met ca. 10 m3 zand. Verder is de molenwerf met ca. 12 m3 grond opgehoogd. Bij het 
terugplaatsen van de bestrating hebben wij hulp gekregen van aannemingsbedrijf Van Drie Gouda B.V. Zij hebben 
ons bij deze actie gesponsord en hier zijn wij uiteraard zeer content over! 
 
In de tweede plaats hebben wij in overleg met de gemeente Gouda schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de 
windborden (van de wieken). Het hout begon reeds behoorlijk kaal te worden en we vonden het niet 
verantwoord om dit nog een winterseizoen in weer en wind te laten staan. Met de gemeente Gouda zijn afspraken 
gemaakt over het schilderen van het buitenverfwerk van de Mallemolen. Aanvankelijk stond dit gepland voor 
2016 maar na overleg (o.a. over de urgentie van het schilderwerk) met de gemeente Gouda is dit een jaar naar 
voren getrokken en staat dit nu gepland voor 2015. 
 
Ook de molenmaker heeft in opdracht van de gemeente Gouda diverse reparaties en onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd, zoals wiggen aanslaan en wielen controleren, vangbalk afstellen. Verder heeft er en 
bliksemafleidercontrole plaatsgehad. Uit deze controle bleek dat enkele reparaties noodzakelijk waren en deze 
zijn inmiddels uitgevoerd.  
 
In december 2014 heeft een monitoring van het in 2013 door Protecta geplaatste EcoDry-systeem plaatsgehad. 
Doel van deze proefopstelling is te zien of hiermee de muren van de Mallemolen droger worden. Als dit succesvol 
is kan dit systeem ook in de andere molens geplaatst worden.  
 
Kortom, in 2014 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. We kunnen wel stellen dat er een aardige inhaalslag 
is gemaakt bij het wegwerken en het voorkomen van achterstallig onderhoud. Een belangrijke klus die voor 2015 
op de planning staat is het verhelpen van een lekkage van de krimpmuren bij het scheprad waardoor nu permanent 
water onder de Mallemolen stroomt. Hierdoor is (een deel van) het hout van de begane grond vloer aangetast 
door houtrot. In afwachting van het verhelpen dan deze lekkage zijn nu ter plaatse van beide buitendeuren 
noodvloertjes geplaatst. 
 
Het onderhoud dat is uitgevoerd door de vereniging staat hieronder vermeld: 

Datum  Onderhoud 

18 januari 2014 Eigen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage in de molen 

8 februari 2014 Kapspantmoeren aangehaald 
Deuren geschaafd zodat ze niet meer klemmen 

15 februari 2014 Scheur bij kelderraam gekit; zelf geprobeerd het kroonijzer weer vast te zetten. 
Uiteindelijk is de opdracht naar de molenmaker gegaan 

18 februari 2014 Bliksemafleider gerepareerd 

22 februari 2014 Test met extra gewicht in de vangbak uitgevoerd. Algehele stemming is dat de 
molen zonder dit extra gewicht lichter vangt 

1 maart 2014 Voorwaterloop‐ en achterwaterloopbrug nagelopen en alle spijkers er weer in 
geslagen 
Munnik gesmeerd 
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Datum  Onderhoud 

8 maart 2014 Kneppeltouw voorzien van een nieuwe takel. 
Molshopen in molenwerf verwijderd 

20 maart 2014 
t/m 22 maart 2014 
en 24 maart 2014

Molenwerf opgehoogd met zand en grond in samenwerking met "NL doet". 
Hierbij zijn wij gesponsord en hebben wij hulp gekregen van aannemingsbedrijf 
Van Drie Gouda B.V. (zie www.vandriebv.nl).  

12 april 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 
Barometer opgehangen 

4 mei 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

5 mei 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

17 mei 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

25 mei 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 
Munnik gesmeerd 

31 mei 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

26 juni 2014 Fruitbomen gesnoeid 
Brekerzand in bestrating van molenwerf ingeveegd 

28 juni 2014 Bliksemafleider opnieuw aangesloten 
Luchtfilter grasmaaier schoon gemaakt 
Haken voor de kettinkjes opgehangen, zodat we deze beter weg kunnen bergen 
als de molen niet draait 

3 juli 2014 Deel molen geverfd 

5 juli 2014 Vang gesteld 
Elektrische installatie in molen gecontroleerd door installateur (niet de 
bliksemafleiders) 

15 juli 2014 Glijvlakken van de ijzerbalk in de grafietreuzel gezet 

28 juli 2014 Kap voor 2/3 rond gesmeerd 
Opnieuw de bliksemafleider gerepareerd 

2 augustus 2014 Deel molen geverfd 

9 augustus 2014 Grasmaaier heeft een onderhoudsbeurt gehad (uitgevoerd door Kees van der 
Spek te Stolwijk) na vervanging van defecte onderdelen kunnen we nu weer gras 
maaien 

11 augustus 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

18 augustus 2014 Onderzoek gedaan naar de temperatuur van de bovenas en de gevolgen van 
smeren 

23 augustus 2014 Gestart met het verven van een deel van de molen (de windborden) 

28 augustus 2014 Lekkage bij de lamp aan de buitenzijde opgelost 

30 augustus 2014 Bliksemafleider hersteld 
Vervolg van het onderzoek van de temperatuur van de as 

4 september 2014 Bomen (knotwilgen) aan de voorboezem zijn gesnoeid door de gemeente 

9 september 2014 Verven van deel molen (windborden) gereed 

13 september 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

25 september 2014 Kinderen klimmen in het vangtouw en de kneppel als we niet aanwezig zijn. Een 
test met het ophalen van de touwen is gestart en lijkt goed te werken. Vanaf nu 
zetten we de molen dus weg met een naar binnen gehaald vangtouw 

9 oktober 2014 Complete bliksemafleiderinstallatie gecontroleerd/doorgemeten door een 
vrijwilliger van de werkgroep bliksemafleidercontrole van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars (ontvangst meetrapport op 13 oktober 2014) 
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Datum  Onderhoud 

11 oktober 2014 Mollen aangepakt 
Graffiti van molenromp verwijderd 

18 oktober 2014 Molshopen in molenwerf verwijderd 

3 november 2014 Wervels van de windborden aangedraaid 

14 november 2014 Kammen en staven bovenschijfloop gewassen met bijenwas.  
Tap van de koningsspil gesmeerd 
De wervel, om de molen in‐ en uit zijn werk te zetten, is krom. Hierdoor kunnen 
we deze niet meer gebruiken. Gemeente is geïnformeerd om de molenmaker te 
vragen dit euvel te verhelpen 

26 november 2014 Bliksemafleider hersteld 

6 december 2014 Raamtouw was los, waardoor het raam niet meer goed omhoog bleef. Deze is 
hersteld. 

18 december 2014 Protecta is langs geweest om metingen te verrichten rondom de werking van het 
kastje Ecodry. Dit kastje moet er voor zorgen dat er geen optrekkend vocht in de 
molen komt 

 

7. Statistieken 
 
In 2014 was de Mallemolen in totaal 105 dagen geopend. Tijdens deze dagen hebben we ongeveer 1310 bezoekers 
ontvangen en hebben we 139.454 omwentelingen gemaakt. Als we de bezoekers sinds de opening afzetten tegen 
de bevolking van Gouda heeft nu ongeveer 7% de Mallemolen bezocht. 
 
Het draaien met de molen kunnen we uitsplitsen naar de verschillende leden (op een aantal dagen waren 
meerdere mensen aanwezig): 

Naam  Aantal draaidagen  Aantal omwentelingen 

Karel Ouendag  50 84.485 

Jan Noorlander  34 27.641 

Rian Noorlander  12 13.034 

Dick van Popering  11 16.925 

Jos Geerse  9 17.558 

Willem Roose  8 18.051 

Niels Aalberts  7 5.399 

Paul Rijkers  7 9.385 

Hans de Bruine  3  

Huibert Verdoes  7 14.095 

Ineke Padmos  6 12.864 

Leen Noorlander  3   

Nely Noorlander  2 3.691 

Jaap van der Ree  1 42 

Janneke van Denderen  1 220 

Fa. van Gelder  1 644 
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105 dagen open kan 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  52

Donderdag  12

Zondag  10

Maandag  10

Dinsdag  9

Vrijdag  7

Woensdag  5
 
Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2014 zowel het aantal omwentelingen (van de molenas), alsook het aantel 
draaidagen en het bezoekersaantal is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.  
 

   2010  2011 2012 2013 2014 

Aantal omwentelingen  30.740  96.459 93.777 104.349 139.454 

Aantal draaidagen  21  77 69 81 105 

Aantal bezoekers  613  767 740 1274 1310 
 
 
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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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.  
 
In 2014 zijn enkele fruitbomen ten zuidoosten van de molen gesnoeid. Verder zijn de knotwilgen langs de 
voorboezem weer geknot (zie foto). De drie wilgen in de nabijheid van de molen zijn dit jaar voor het eerst 
geknot. Ook is er langs de voorboezen een grote Italiaanse populier gekapt. Door al deze snoei- en 
kapwerkzaamheden is de molenbiotoop verbeterd. 
 
De drie wilgen op de voorgrond zijn inmiddels geknot; de Italiaanse populier op de achtergrond is gekapt. 
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9. Financieel verslag 
 
Hierna volgt het resultaat en de balans over het jaar 2014 waarna nog een korte toelichting op deze cijfers is 
gegeven. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Resultaat

2014 2013 begroting 2013 begroting 2014 begroting 2015

INKOMSTEN

contributie leden VvGM 190,00€        160,00€        130,00€               150,00€               170,00€              

giften donateurs 70,00€          40,00€          125,00€               150,00€               150,00€              

giften bezoekers (fooienpot) 161,62€        372,80€        125,00€               250,00€               150,00€              

giften groepsrondleidingen 510,00€        140,00€        200,00€               200,00€               400,00€              

Overige Inkomsten 480,00€        ‐€                    

Totaal inkomsten 1.411,62€    712,80€        580,00€               750,00€               870,00€              

‐               

UITGAVEN

koffie/thee etc. 120,83€        32,43€          40,00€                  35,00€                  85,00€                 

donateursborrel/nieuwjaarsborrel 250,00€        100,00€               250,00€               250,00€               

huishoudelijke artikelen 9,37€            50,00€                  20,00€                 

kantoorartikelen 52,50€          55,00€                 

moleninventaris 115,42€        75,00€                  75,00€                 

(tuin)gereedschap 152,52€        92,73€          25,00€                  25,00€                 

Expositie materiaal 300,00€               300,00€               

benzine tbv grasmaaier (vervallen)

Onderhoud 861,49€        90,19€          25,00€                  75,00€                  300,00€               

promotionele kosten (overig) 50,00€                  50,00€                 

molenleskist 60,00€                  60,00€                  60,00€                 

kosten Raborekening 11,04€          45,06€          25,00€                  25,00€                  25,00€                 

kosten website 48,34€          50,00€                  50,00€                  50,00€                 

kosten kamer van koophandel 30,00€                  30,00€                 

overige kosten / onvoorzien 70,00€          34,49€          50,00€                  50,00€                  50,00€                 

Totaal uitgaven 1.465,88€    520,53€        580,00€               1.050,00€           1.170,00€           

‐€            

Exploitatieresultaat (54,26)€         192,27€        ‐€                      (300,00)€              (300,00)€             

Kasstroom

2014 2013 begroting 2013 begroting 2014 begroting 2015

Openstaande vorderingen (70,00)€         10,00€         

Verplichtingen 35,00€         20,00€         

voldane  vorderingen 0 ‐€             

Kasstroom (89,26)€         202,27€        (300,00)€              (300,00)€             

Mutatie fooienpot (3,38)€          

Bankmutatie (85,88)€        
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Toelichting 

Toelichting op de resultaatrekening 
Allereerst geven we een toelichting op enkele posten uit de resultaatrekening. De kantoorkosten betreft kosten 
voor de verzending van het jaarverslag 2013. De post ‘moleninventaris’ is gecombineerd met ‘(tuin)gereedschap’. 
Deze post betreft de aanschaf van verlichting (spots) voor de expositiezolder. Verder is onze gereedschapskist 
aangevuld met een ijzerzaag. De belangrijkste uitgaven die zijn geboekt onder de post ‘onderhoud’ betreffen de 
volgende zaken: kosten voor ophogen molenwerf (zand/brekerzand/grond / opnieuw aanbrengen 
klinkerbestrating), aanschaf carbid i.v.m. mollenbestrijding, een servicebeurt grasmaaier waarbij enkele versleten 
onderdelen zijn vervangen en benzine voor de grasmaaier. Deze kostenpost is fors hoger dan begroot maar we 
hebben ook € 450 subsidie gekregen van het Oranjefonds voor de actie NLDoet 2014. 
 
De financiële positie per 31 december 2014 is ten opzichte van 2013 iets verslechterd. Het saldo van 
resultaatrekening laat een negatief saldo zien van ruim € 54. Voor 2015 is een negatief exploitatieresultaat begroot 
van € 300. We verwachten eenmalig meer uitgaven dan inkomsten. Reden hiervoor is dat we voornemens zijn 
om de expositieruimte in de Mallemolen verder in te richten met (uitvergrote) afdrukken van historische foto’s 
en kaarten. Dit waren we eigenlijk in 2014 van plan maar vanwege alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is 
dit doorgeschoven naar 2015. 
 
Onderzoek kascontrolecommissie 
Op 24 januari 2015 heeft de kascontrolecommissie (Janneke van Denderen en 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 2014 en de verantwoording die daarover is afgelegd. 
 
Toelichting op de balans 
De post vorderingen betreft nog verschuldigde contributie van acht leden van de vereniging. 
De post voorzieningen betreft een gereserveerd bedrag om de molenleskist van de Brede School aan te vullen. Ca. 
twee 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 reeds vooruitbetaalde contributie. 
 

 
2NL DOET 
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10. Vooruitblik op 2015  
 
De plannen voor 2015 zijn voornamelijk een voortzetting van de activiteiten die we al gestart zijn. Maar we 
hebben ook een aantal activiteiten al op de agenda staan. Hierbij een overzicht wat we in ieder geval in 2015 
willen oppakken: 

 Vervolg geven aan de lezingen over de Goudse molens. 

 Educatie geven over molens, o.a. door middel van de molenleskist. 

 Deelname aan Nationale Molendag 2015. 

 Indien er weer “groene hart-dagen” georganiseerd worden, zullen we daar vast weer aan mee gaan 
werken, maar informatie hierover ontbreekt nog. 

 Organiseren van een donateursborrel/nieuwjaarsborrel op 24 januari 2015. 

 Meewerken aan Open Monumentendag 2015. 

 Monitoren van de molenbiotoop van De Mallemolen en andere Goudse molens.  

 Werven van nieuwe donateurs, deels om onze plannen te kunnen verwezenlijken, maar ook om de 
betrokkenheid bij de Goudse Molens te vergroten. 

 Ons voornemen is om bij alle 4 de Goudse molens een GeoCache te hebben. Op dit moment ligt er in 
ieder geval al een GeoCache bij de Molen van Polder Beneden Haastrecht. De Cache bij de Mallemolen 
is helaas verloren gegaan toen het pad naar de molen is opgeknapt. Via een GeoCache kun je een andere 
doelgroep aanspreken die op deze manier kennis maakt met onze mooie molens. Voor meer informatie 
over GeoCache verwijzen wij naar www.geocaching.nl. 

 Aantrekken van mensen die willen exposeren op onze rookzolder. 

 Realiseren van een permanente expositie over de geschiedenis van de Mallemolen. 

 Prille ideeën voor een molen loop. 
 
Ervaring leert dat deze lijst altijd weer anders uitpakt, maar ook in 2015 zijn we flexibel. 
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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.  
 
In 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. 

 Rabobank Rijn en Veenstromen stelt doorlopend de bankrekening van de Vereniging van Goudse 
Molenaars ter beschikking. 

 Bram Boer zet zich kosteloos in om de website van de vereniging te onderhouden.  

 Marieke Spring in ’t Veld maakt voor ons foto’s van de molens in Gouda die we kosteloos mogen 
gebruiken. 

 Aannemersbedrijf Van Drie Gouda B.V. die ons heeft gesponsord bij het ophogen van de molenwerf 
tijdens de actie NLDoet 2014. 

 
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’! 
 
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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Colofon 

Adres secretariaat: 
 

Vest 65 
2801 VE  Gouda 

Bankrekening: 1535.20.299 t.n.v Vereniging van Goudse Molenaars 
KvK Nummer: 
Internet 

50832182 
www.goudsemolens.nl 

 


