Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”
Bestuursverslag 2016
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Bert Jaarsma
Secretaris
Els Steen
Penningmeester
Fred van Zon
Lid
Arnold Bartels (tot februari 2016)
Lid
Arie Reijm
Lid/molenaar
Paul Buurmans
Adviseur
Ad Koopman
Adviseur
Jaap van der Veen( afgetreden per 31-12-2016)
Het bestuur is in het verslagjaar 12 keer in een reguliere vergadering bijeengeweest.
Een draaiende molen
Het bestuur heeft besloten om voor de instandhouding van onze monumentale molen de richtlijnen
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te volgen. Deze richtlijnen spitsten zich toe op het
behouden en conserveren van waardevolle en authentieke details van de molen. Het onderhoud aan
de molen en het gaandewerk wordt periodiek geïnspecteerd door de Monumentenwacht of een
door de RCE erkende molenexpert . Reparaties worden uitgevoerd door een ISO-gecertificeerde
molenmaker of molensteenmaker. Ook voor de brand- en blikseminslag preventie worden
gecertificeerde bedrijven ingeschakeld.
Onverlet al deze deskundigheid zijn het onze gediplomeerde molenaars, die de spil vormen van het
in stand houden van De Nachtegaal. Zij werken met de molen en merken als eersten gebreken en
slijtage op.
Het bestuur heeft er voor gekozen om de molen niet alleen te laten draaien maar ook om een
verantwoorde hoeveelheid graan te laten malen. Dit is niet alleen goed om gebreken aan de
maalinrichting te herkennen maar ook om belangstellenden de werking van de molen te
demonstreren. Het ambachtelijk op wind gemalen graan kent een gretige aftrek.
Rond De Nachtegaal werkt een ploeg enthousiaste molenaars.
Iedere zaterdag en woensdagmiddag draait de molen. In 2016 is er + 12.000 kilo graan en Spelt
gemalen. Hiervan is een deel “ gebuild” tot bloem, gries, zemelen.
De verkoop van deze producten en de diverse mixen verloopt prima in de molenwinkel.
De spiltaats en het taatslager blijken totaal versleten te zijn en herstel is daarom noodzakelijk. De
herstelkosten bedragen ca. € 7.400. Voor dit herstel is een donatie ontvangen van € 3.700 van de
Stichting “De Jonge Arnoldus”. Begin 2017 de reparatie plaats gaan vinden.
N.a.v. het rapport van de Monumentenwacht zijn veel kleine klusjes/aanpassingen door de
molenaars zelf gedaan.
In de molen is een brand- en inbraakalarmeringssysteem aangelegd.
Molenaars en prijzen.
Onze molenaars zijn Ger Meinema, Sander Hupkes en Paul Buurmans.
Paul is in november 2016 geslaagd en is nu bevoegd molenaar.
Hierdoor beschikken we over drie molenaars. Kees Knijn is molenaar assistent.
Tineke Meinema verzorgt de winkel verkoop. Zij voorziet de klanten van bakadviezen en is
medebedenker van diverse “mixen”.
Tijdens het ochtendprogramma van de jaarlijkse molencontactdag in Haarlem, kreeg Tineke
Meinema uit handen van de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland een oorkonde en cheque
vanwege haar inzet in de molenwinkel.
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Het bestuur van Stichting tot behoud van De Nachtegaal was genomineerd voor de Cultuurprijs 2016
van de Gemeente Beemster. Helaas bleef het bij de nominatie. Er is wel een oorkonde ontvangen.
Op 11 november bezochten een aantal bestuursleden en molenaars de bakkerij van Odion.
De vrijwillige molenaars en Tineke en Kees kregen aan het einde van het jaar een attentie met
bedankbrief als dank voor hun inzet. Contactpersoon tussen bestuur en molenaars is Fred van Zon.
Molengidsen
Ad Koopman en Els Steen hebben in oktober de cursus molengids gevolgd.
Molenschuur en erf
In november komt van de Raad van State eindelijk het verlossende oordeel en blijkt de in 2014 door
de Gemeente Beemster afgegeven omgevingsvergunning terecht te zijn toegewezen.
Vanaf dat moment is het bestuur zich samen met de beoogde exploitant mevr. Rona Uitentuis gaan
voorbereiden op de afbouw van de schuur, zodat deze als groepsaccommodatie in gebruik genomen
kan gaan worden. Met de huuropbrengst zal voor een deel het onderhoud van de molen bekostigd
moeten gaan worden. De molenschuur is medio 2016 door een aantal vrijwilligers en bestuursleden
groen geschilderd. Naast de schuur is een klein voorraadschuurtje geplaatst. De dakbedekking is
geschonken door VEJO. In maart is de poort gerealiseerd. Dankzij de inzet van een vrijwilliger is het
molenerf omgetoverd tot een prachtig aangelegde molen tuin. Ars Donandi was de sponsor van de
beplanting en de berging. Met het realiseren van de poort en de tuin is het molenerf klaar.
Het inbraakalarm werkt voor de schuur en de molen. Het brandalarm werkt ook voor de
molenschuur. Het brandalarm is nog steeds zeer gevoelig voor stof in de molen en daardoor nog niet
betrouwbaar in de molen.
Bestuur
Er zijn in dit jaar de volgende wijzigingen in het bestuur opgetreden.
In februari heeft Arnold Bartels zijn functie in het bestuur wegens drukke werkzaamheden
neergelegd. We hebben hem bedankt met een prachtige whisky , een fotoboekje en een boeket
bloemen. In december heeft Jaap van der Veen zijn functie als adviseur, wegens zijn verhuizing,
neergelegd. Hij heeft het bestuur tijdens zijn adviesperiode van veel waardevolle adviezen
voorzien. We hebben van hem afscheid genomen met een prachtig fotoboek over 10 jaar
Nachtegaal en een boeket. In december heeft Fred het penningmeesterschap overgedragen aan Arie
Reijm. We hebben Fred voor zijn inzet bedankt met een prachtig fotoboek over 10 jaar Nachtegaal en
een boeket. Fred blijft voorlopig nog wel als lid deel uitmaken van het bestuur
2016. Op 18 oktober van dit jaar bestond de Stichting tot behoud van De Nachtegaal 10 jaar.
Financiën
2016 is voor de stichting een moeilijk financieel jaar geworden. Wij hebben het hoofd boven water
kunnen houden door de grote inzet van onze vrijwilligers en de succesvolle verkoop van producten in
onze molenwinkel. Een fraaie financiële bate leverde de uitvoering van het toneelspel de “Klucht van
de molenaar” op mede door de belangloze inzet van de regisseur en toneelspelers. Het financiële
resultaat 2016 is in sterke mate beïnvloed door het niet kunnen exploiteren van de molenschuur.
Eind november 2016 heeft de Raad van State een voor de stichting positieve uitspraak gedaan.
In de loop van 2017 zijn de eerste opbrengsten uit de exploitatie te verwachten.
De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 489,01. In dit saldo is opgenomen de
vooruitbetaalde onderhoudssubsidie ad € 4.493 van het Rijk en een donatie van € 3.700 van Stichting
De Jonge Arnoldus voor het herstel van de taats en het taatslager in de molen. Na toevoeging van
deze bedragen aan de “voorziening onderhoud” resp. “vooruitbetaalde subsidie Overheid” resteert
een exploitatietekort van € 7.703,99. In het tekort is een afschrijving op de molenschuur opgenomen
van € 5.881,81. Het tekort wordt ten laste van het vermogen geboekt, dat hiermee op negatief
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€ 13.690,62 uitkomt. Uit de exploitatie van de molenschuur zal de komende jaren het negatief eigen
vermogen worden aangezuiverd. Adri Martens deed de financiële eindcontrole.
Nachtegaele bier.
Sjaak v.d. Lee heeft op ons verzoek een speciaal Nachtegaele bier gebrouwen. Het wordt gebotteld
in kleine en grote flessen. Inmiddels is er al voor de tweede keer gebrouwen en gebotteld.
Beemster Paerel, transport en voedselveiligheid
Het door Jan van Kempen geteelde graan wordt periodiek getest op de aanwezigheid van schimmels
de zogenaamde “DON-waarde”. Voor de opslag van het graan zijn eigen kunststof palletboxen
aangeschaft, die aan de voedsel HACCP richtlijnen voldoen. Het vervoer van het graan en meel
gebeurt nog steeds door de “special forces” .
Bakker Harry de Groot verkoopt nog steeds de Beemster Paerel. In oktober was veel Speltmeel in
voorraad.
Dankzij een artikel in de NHD + cartoon is de “speltberg” snel geslonken. Van BD Graan (Harry
Donker) uit Middenmeer werd biologisch geteeld graan ingekocht.
De klucht van de molenaar.
Op 2, 3 en 4 juni werd dit van oorsprong oud Hollandse toneelstuk op rijm opgevoerd door 4
Beemster toneelspelers onder regie van Mart Hellingman. Iedere avond werd het twee maal
opgevoerd. Tussen de voorstellingen verzorgde Rona Uitentuis met haar team een geweldige
“molenaarsmaaltijd”. Er kwamen 250 bezoekers. De entreeprijs € 25,00. Er waren ongeveer 30
vrijwilligers. Zij aten vooraf met elkaar de molenaarsmaaltijd.
De spelers en regisseur ontvingen na de laatste voorstelling een boeket. Enige weken later was met
hen de evaluatie. Zij ontvingen hierbij als dank voor hun vrijwillig optreden een fotoboekje van ” De
Klucht”. De spelers waren: Paul Mounery, Geert Heikens, Helen Kohne, en Annie Roet.
Vrijwilligers.
Als dank voor hun inzet organiseerde het bestuur (met partners), voor molenaars(met partners) , en
vrijwilligers in de molenschuur op 25 november een Chinese maaltijd. Hierbij werd een film getoond
over de activiteiten van 2016.
Vrienden van De Nachtegaal
Er zijn 4 digitale nieuwsbrieven gemaakt verzonden aan 191 belangstellende vrienden. Helaas zijn er
maar weinig vrienden die een donatie doen. Arie, Paul en Els komen begin 2017 met een
aanbeveling.
Windbrieven
Er zijn 15 windbriefhouders. Zijn begin 2016 uitgenodigd voor een informatieve middag in de
molenschuur. Aan het einde van het jaar hebben ze via een nieuwsbrief extra informatie ontvangen.
Betrokken ondernemers Purmerend.
In november bezochten Arie en Paul deze beurs. Zij maakten een match met de RABO bank voor een
artikel in het blad Dichterbij, drukwerk door Drukkerij Rijser en met de Rodi Media voor een artikel
in het Zondagsblad. In ruil hiervoor moeten de logo’s op de website geplaatst worden.
Filmdecor.
Eind november was de molen het decor voor de populaire kinderfilm Dummie de Mummie.
De crew was erg netjes en alles is keurig achtergelaten. Het leverde de Stichting bij € 2000,00 op.
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Groepsbezoeken :
9 en 16 maart
23 maart

Kinderen van de Blauwe Morgenster
Speciaal onderwijs Purmerend, Altra School

Giften:
Ook dit jaar ontving het bestuur giften o.a. van :
Rotery Purmerend
€ 500,00
Bruidspaar Muntjewerff
€ 25,00
Lammetjesdag fam. Wennekers 27 maart
€ 195,00
Activiteiten in 2016
5 mei
8 mei
14 mei
2, 3, 4, juni
10 september
2 oktober
10 en 11 december
28 december
georganiseerd.

Hemelvaartsdag, Open Dag in de Beemster. Met pannenkoeken
Ontvangst deelnemers Beemster erfgoedmarathon
Nationale Molendag
Klucht van de molenaar
Open Monumentendag
80 jarig bestaan Historisch Genootschap Beemster
Midwinterfeest in de Rijp
Avondmalen. Dit kleinschalige evenement werd voor de 1e keer
Er kwamen ongeveer 50 bezoekers op af.

Digitale informatie en social media
Actuele informatie: www.nachtegaalbeemster.nl Onderhoud door Kevin van der Burg
Contactadres:
info@nachtegaalbeemster.nl
Nieuwsbrief:
Opgemaakt en verzonden vanuit MailChimp aan ruim 180 belangstellenden.
Facebook:
Nachtegaal Beemster community. Els Steen en Ella Verhoeks verzorgen
de berichten. Het eindejaarsbericht heeft ruim 1100 personen bereikt .

De Stichting heeft een culturele ANBI status.
Els Steen
Januari 2017
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