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Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”      

Bestuursverslag 2017 

 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter   Bert Jaarsma  
Secretaris  Els Steen 
Penningmeester Arie Reijm 
Lid/ financieel expert Fred van Zon 
Lid/molenaar  Paul Buurmans  
Adviseur  Ad Koopman 
 
Het bestuur is in het verslagjaar 10 keer in een reguliere vergadering bijeengeweest. 
Daarnaast 3 keer voor een beleidsvergadering en 2 keer voor overleg met de molenaars. 
 
Een draaiende en malende molen  
Onze molen wordt overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
stand gehouden. Deze richtlijnen spitsten zich toe op het behouden en conserveren van waardevolle 
en authentieke details van de molen. De onderhoudsconditie van de molen wordt periodiek 
geïnspecteerd door de Monumentenwacht of een door de RCE erkende molenexpert. Reparaties 
worden uitgevoerd door een gecertificeerde molenmaker en een erkende molensteenexpert. Ook 
voor de brand- en blikseminslagpreventie wordt een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld. 
Onze gediplomeerde molenaars echter zijn het, die de spil vormen van het in stand houden van De 
Nachtegaal. Zij werken met de molen en bemerken als eersten gebreken en slijtage.   
Jaarlijks maalt onze molen + 10.000 kg Beemster tarwe en spelt. Het Beemster graan wordt geleverd 
door Jan van Kempen. Het BD spelt graan wordt betrokken van Harry Donker uit Middenmeer. Het is 
verantwoord om onze oude molen deze hoeveelheid graan te laten malen. Dit jaar is er + 4.000 kg 
meel geleverd aan Bakker Harry de Groot en aan zijn opvolger "Echte Bakker Piet Kerssens". Aan het 
einde van 2017 stopt onze levering van meel aan de nieuwe bakker. Zijn grotere  vraag zou een te 
zware belasting voor de molen en onze bezetting gaan vormen. Daarom is inmiddels met molenaar 
Erik Dudink van molen De Krijgsman in Oosterblokker overeengekomen om het malen over te 
nemen. 
Tijdens het malen, dat door onze enthousiaste molenaars - indien nodig - ook buiten de normale 
openingsuren gedaan wordt, bemerkten zij al in 2016 een ergerlijke piep. Daarvoor is het 
zogenaamde taatslager begin 2017 met uiterste precisie gedemonteerd, gerepareerd door de firma 
Vaags uit Aalten en daarna weer teruggeplaatst.   
Tijdens onze openingsuren op woensdag en zaterdag vinden ons windgemalen producten gretig 
aftrek bij zowel bestaande als nieuwe klanten. Het assortiment wordt met enige regelmaat 
aangepast en uitgebreid. 
                                                         
Molenaars. 
Onze molenaars zijn Ger Meinema, Sander Hupkes en Paul Buurmans.  
Onze vrijwilliger Theo Pauw is dit jaar enthousiast begonnen aan de opleiding tot molenaar en vindt 
in onze molenaars goede leermeersters. Kees Knijn is molenaar assistent. Tineke Meinema verzorgt 
met veel enthousiasme de winkelverkoop. 
De vrijwillige molenaars + Tineke en Kees kregen aan het einde van het jaar een attentie met 
bedankbrief als dank voor hun inzet. Paul werd door de burgemeester van Beemster, mevrouw  J. 
van Beek, gevraagd voor een interview in het blad Binnendijks. Paul presenteerde haar bij die 
gelegenheid zijn “Burgemeesterskoek". Contactpersoon tussen bestuur en molenaars is Fred van 
Zon. 
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Molenschuur en erf 
Direct nadat de toestemming voor het exploiteren van de groepsaccommodatie binnen was, is onze 
exploitant Rona Uitentuis met groot enthousiasme gestart met het smaakvol inrichten van de 
molenschuur. Een aantal bestuursleden heeft veel uren gestoken in het meewerken aan de 
afwerking ervan. Vanaf eind april heeft Rona bezoekers en gasten in "haar" molenschuur mogen 
verwelkomen en loopt de belangstelling en bezetting volgens verwachting. Op 6 mei was de officiële 
opening. 
Op 13 juli werd de juryleden van de NH molenfederatie een lunch aangeboden op het molenerf. 
Er is een brand- en inbraakalarm geïnstalleerd waarop zowel de schuur als de molen zijn aangesloten.  
 
Onderscheidingen 
Onze tuinvrijwilliger Cor Roet ontving een koninklijke onderscheiding. 
Fred van Zon ontving tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche molen een onderscheiding  van 
de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Het bedrag dat hieraan verbonden is 
heeft Fred geschonken aan onze stichting t.b.v. restauratie van het noordelijk koppel maalstenen. 
 
Bestuur 
De bestuursbezetting is ongewijzigd in 2017. 
In drie bijeenkomsten heeft het bestuur haar nieuwe beleidsplan 2017-2022 vastgesteld. 
 
Financiën 
Een belangrijk moment in 2017 is de ondertekening van het contract met vof Uitentuis  Beemster-
beleving aan wie per 15 april 2017 de molenschuur De Jonge Arnoldus als groepsaccommodatie is 
verhuurd.  Deze overeenkomst heeft in eerste instantie een looptijd tot en met 31 december 2026. 
Met de huurinkomsten zijn we in staat de molen, de molenschuur en het erf in goede staat te 
houden. Door het beroep dat tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning was 
ingesteld,  zijn we 2 jaar huurinkomsten misgelopen waardoor is er in de afgelopen jaren sprake van 
een negatief vermogen.  
 
De tweede partiele restauratie van de molen die begin 2018 wordt uitgevoerd,  is financieel mogelijk  
dankzij dit jaar ontvangen toezegging van de Van Toorn Scholten Stichting,  VSB-fonds Beemster en 
een subsidie van de provincie.   
Van de NAM hebben we een toezegging van € 500,-- ontvangen voor de aanschaf van onder meer  
inpaktafels en stellingen voor de verkoop van onze producten in de Kosterij te Middenbeemster. 
 
De staat van baten en lasten sluit met een negatief saldo van € 19.399,--. In het tekort is een 
afschrijving op de molenschuur opgenomen van €  5.842,-- en € 10.228,-- aan voorbereidende kosten 
voor de in 2018 uit te voeren restauratie (bureau Erfgoed Advies Groen en aannemer Kistemaker). 
 
Het negatief exploitatieresultaat wordt voor € 15.858 gedekt door een vrijval van de voorziening 
onderhoud molen. Het resterend tekort van € 3.540,-- (€ 19.399 minus €15.858) wordt ten laste van 
het vermogen geboekt, dat hiermee op negatief € 17.296,--uitkomt.  
We gaan er vanuit, dat - dat door de verhuur van de molenschuur én door de integrale restauratie de 
onderhoudskosten voor de molen de komende tijd laag zullen zijn - het negatief vermogen in de 
komende jaren zal worden aangezuiverd. 
 
Tegen het eind van het jaar kregen we bericht dat onze stichting in 2018 een legaat zal ontvangen. 
De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend; derhalve is dit nog niet in onze jaarrekening over 2017 
opgenomen.  
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Restauratie 
Van de gemeente Beemster is in september het bestuurlijk rechtsoordeel ontvangen. Dit is nodig om 
de restauratie in gang te kunnen zetten. 
Op 4 september presenteerde Erfgoed Advies Paul Groen zijn rapport met bevindingen omtrent de 
conditie van de molen. Op basis daarvan is een 2e partieel restauratieplan beschreven. Eind 
december zijn de opdrachten verstrekt, zodat begin 2018 met de restauratiewerkzaamheden kan 
worden gestart. Het gaat o.a. om divers molenmakerswerk, vervanging van alle rietvelden, het 
aanbrengen van een sprinklerinstallatie en detectielussen, het bestrijden van knaagkevers en het 
schilderwerk. 
 
Beemstergraan, transport en voedselveiligheid  
Het door Jan van Kempen geteelde en geschoonde graan wordt periodiek getest op de aanwezigheid 
van schimmels en in het bijzonder de zogenaamde “DON-waarde”. Voor de opslag van het graan zijn 
eigen kunststof palletboxen met deksels aangeschaft, die aan de voedsel HACCP richtlijnen voldoen.  
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van de samenwerking met Special Forces. Voor 
het vervoer van het graan is daarom inmiddels een aanhangwagen aangeschaft waarop in eigen 
beheer een speciale constructie is gemonteerd waarmee de palletboxen eenvoudig op en afgeladen 
kunnen worden.   
 
Samenwerking met De Kosterij 
De molenproducten van De Nachtegaal zullen vanaf 2018 januari ook te koop zijn in De Kosterij in 
Middenbeemster. Hiermee is een begin gemaakt aan een samenwerking die meer behelst dan alleen 
de verkoop van ambachtelijk meel uit de Beemster. Het afwegen en verpakken van meelproducten 
wordt bij De Kosterij gezien als een welkome dagbesteding voor de deelnemers aldaar. Voor de 
molen is het een fijne ondersteuning van de verpakkingswerkzaamheden en is het prettig dat er ook 
buiten de reguliere openingstijden van de molen meel verkocht kan worden. 
 
Vrijwilligers. 
Als dank voor hun inzet organiseerde het bestuur, voor molenaars en vrijwilligers met partners, op 
15 november een stamppotmaaltijd in de molenschuur. In totaal waren er 26 belangstellenden 
aanwezig. Bert Jaarsma heeft daarbij een fraaie powerpoint presentatie vertoond en de vrijwilligers 
ingelicht over de aanstaande restauratie. 
 
Vrienden van De Nachtegaal 
Er zijn in 2017 vier nieuwsbrieven verzonden. Dit jaar is er voor gekozen om de nieuwsbrief voortaan 
alleen te sturen naar onze vrijwilligers en donateurs. Eén Nieuwsbrief om vrienden te werven is wel 
nog aan alle bij ons bekende email adressen verzonden.  
Begin 2018 wordt voor de donateurs een informatieochtend gehouden, hierbij wordt hen als attentie 
een meelproduct aangeboden. 
 
Windbrieven 
Er zijn 15 windbriefhouders. Dit jaar is er voor de 5e keer gebruikgemaakt van de 
schenkingsconstructie. 
 
Giften: 
Ook dit jaar ontving de Stichting giften van donateurs en windbriefhouders. 
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Activiteiten in 2017 
25 mei   Hemelvaartsdag, Open Dag in de Beemster, met molenpannenkoeken. 
13  mei   Nationale Molendag. 
9 september  Open Monumentendag. 
1 oktober  80 jarig bestaan Historisch Genootschap Beemster. 
 

Digitale informatie en social media 
Actuele informatie:  www.nachtegaalbeemster.nl  
Contactadres:            info@nachtegaalbeemster.nl 
Nieuwsbrief:          Opgemaakt en verzonden vanuit MailChimp aan ruim 180 belangstellenden. 
Facebook:                   Nachtegaal Beemster community (Els Steen)   

De Stichting heeft een culturele ANBI status.                                                    
Els Steen 
Januari 2018 

http://www.nachtegaalbeemster.nl/
mailto:info@nachtegaalbeemster.nl

