Beleidsplan 2021-2025 Stichting Molen De Hoop
Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Molen De Hoop te Wieringerwaard voor de periode 20212025. In dit beleidsplan geeft het bestuur inzicht op welke wijze de doelstellingen van de Stichting de
komende vier jaren gerealiseerd kunnen worden. Achtereenvolgens geven wij een beschrijving van
het object, de missie en ambitie en een toelichting op de huidige situatie van personele bezetting,
het (on)roerend goed, de financiën, externe contacten en publiciteit. In het deel beleidsvoornemens
geven we aan hoe de ontwikkeling voor de komende vier jaren worden voorzien.
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Objectbeschrijving

Molen De Hoop te Wieringerwaard is eigendom van de gemeente Hollands Kroon. De molen was één
van de twee bovenmolens van polder Wieringerwaard, genaamd de Westerstrijkmolen en diende
voor de bemaling van de polder. In opschriften (korte achterbaard) staat vermeld ‘De Hoop’ ANNO
1742. De molen is tot 31 december 1871 in bedrijf geweest als watermolen. In 1872 is de molen
verkocht en gedurende 1872/1873 verbouwd tot koren- en pelmolen. Het pelwerk is in 1880 weer
verwijderd.
Het type is een achtkantige grondzeiler, binnenkruier. Het gaande werk en inrichting bestaat op de
begane grond uit een halfzolder met twee koppels maalstenen; eenmaal 16der blauwe steen en
eenmaal 17der kunststeen, beide met regulateur. Verder een houten steenkraan, sleepluiwerk en
een molenaarsverblijf.
De molen is iedere woensdag geopend van 10:00 tot 16:30.
De molen functioneert tevens als opleidingsmolen.
De molen is een rijksmonument.
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Missie en ambitie

De Stichting Molen De Hoop is opgericht op 3 september 1985. De statuten zijn gewijzigd per 14
oktober 2008.
De missie en ambitie volgen uit de doelstelling van de Stichting zoals vermeld in de statuten.
1. In de eerste plaats gaat het om de hoofddoelen die we willen bereiken:
a. de bevordering van het behoud van de molen De Hoop te Wieringerwaard door het
bedrijfsklaar maken en —houden alsmede de exploitatie van deze molen;
b. het stimuleren van de belangstelling voor deze molen;
c. het zo mogelijk verwerven van het gebruik of de eigendom van de molen of het
verwerven van een zakelijk genotsrecht daarvan;
d. bemoeiingen bij de plaatselijk, provinciale en/of landelijke overheden en bij
particulieren tot het verwerven van steun voor haar streven;
e. het bevorderen van de samenwerking tussen en met de op hetzelfde gebied
werkzame organisaties;
f. alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het doel van de stichting
bevorderlijk kunnen zijn;
g. het verwerven van financiële middelen teneinde de molen binnen de gemeente
Hollands Kroon/Wieringerwaard bedrijfsmatig te onderhouden en zonodig te
restaureren, deze molen na restauratie verder te onderhouden zodat deze in een
goede staat van onderhoud voor het nageslacht bewaard zal blijven;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Ten tweede gaat het daarbij om de wijze waarop de doelen kunnen worden
verwezenlijkt:
a. zelfwerkzaamheid van leden van het bestuur van de stichting en van derden;
b. - het verkrijgen van subsidies en donaties;
- het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
3. De stichting beoogt geen winst te maken, eventuele positieve baten zullen uitsluitend
worden aangewend ten behoeve van het doel van de stichting.
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Personeel

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur telt in 2021 een voorzitter,
secretaris, penningmeester en twee gewone leden. Daarnaast wordt de exploitatie verzorgd door
vrijwillige molenaars. Deze zijn aangesloten bij het molenaarsgilde. De Stichting beschikt in 2021 over
drie molenaars. De eerste molenaar is tevens instructeur voor het molenaarsgilde en begeleidt de
leerling-molenaars. Met de huidige personeelsbezetting aan molenaars is het alleen mogelijk om de
molen op woensdagen in bedrijf te hebben.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. De molenaars
ontvangen een reis- c.q. onkosten kostenvergoeding.
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(On)roerend goed

De molen is eigendom van de gemeente Hollands Kroon en heeft de status van rijksmonument. De
gemeente draagt daarom zorg voor het (grote) onderhoud. De kosten daarvan zijn opgenomen in de
gemeentelijke begroting. Kleinere onderhoudstaken worden incidenteel door de molenaars verricht.
De staat van onderhoud van de molen is goed. Zie daarvoor de brief in bijlage die het bestuur aan de
gemeente heeft gestuurd in 2015.
Voor het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud en kleine werkzaamheden rond de molen heeft de
stichting de beschikking over gereedschap en klein materieel. Een lijst is bijgevoegd in bijlage.
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Financiën

De stichting heeft een bescheiden vermogen (zie de financiële verantwoording). Jaarlijks ontvangt de
stichting van haar donateurs de jaarlijkse bijdragen. Van deze jaarlijkse bijdragen worden de kosten
van de molenaars betaald. Dit betreft voornamelijk een reiskostenvergoeding en voorts kosten klein
materiaal voor dagelijks onderhoud. Verder is de stichting een bijdrage verschuldigd voor deelname
aan de Molenpost.
Met Bakkerij Alkemade in Anna Paulowna is een overeenkomst gesloten. Door de molen
geproduceerd meel wordt door de bakkerij verwerkt in zogenaamd ‘Wiekenbrood’. Een kleine extra
prijs voor het brood komt ten goede aan de molen.
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Externe contacten en publieksuitingen

Indien gewenst onderhoudt de stichting contacten met het gemeentebestuur. De gemeentelijke
beleidsmedewerker monumenten neemt deel aan de bestuursvergaderingen als adviseur. Voor de
externe communicatie verstuurt de stichting jaarlijks een donateursbrief aan de donateurs. Door
deel te nemen aan de Molenpost kan de stichting aan de wijdere groep belangstellenden buiten de
eigen donateurs verslag doen van haar werkzaamheden. Tevens kan via de Molenpost berichtgeving
worden verzorgd over actuele zaken over de molen.
Incidenteel wordt overlegd met bakkerij Alkemade over meelleverantie en de verkoop van
Wiekenbrood.
Met enkele basisscholen zijn er afspraken over bezoek aan de molen door groepen leerlingen. Deze
krijgen van de molenaars uitleg over de molen.
Jaarlijks wordt deelgenomen aan de landelijke Molendag en de open monumentendag. Zo mogelijk
wordt incidenteel meegedaan aan braderie of andere evenementen in Wieringerwaard. Als gevolg
van Covid-19 staat een en ander op een laag pitje.
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Beleidsvoornemens 2021 - 2025

Doelen:
de bevordering van het behoud van de molen De
Hoop te Wieringerwaard door het bedrijfsklaar
maken en —houden alsmede de exploitatie van
deze molen
het stimuleren van de belangstelling voor deze
molen

het zo mogelijk verwerven van het gebruik of de
eigendom van de molen of het verwerven van
een zakelijk genotsrecht daarvan
bemoeiingen bij de plaatselijk, provinciale en/of
landelijke overheden en bij particulieren tot het
verwerven van steun voor haar streven
het bevorderen van de samenwerking tussen en
met de op hetzelfde gebied werkzame
organisaties
alle andere wettige middelen welke voor het
bereiken van het doel van de stichting
bevorderlijk kunnen zijn
het verwerven van financiële middelen teneinde
de molen binnen de gemeente Anna Paulowna
bedrijfsmatig te onderhouden en zonodig te
restaureren, deze molen na restauratie verder te
onderhouden zodat deze in een goede staat van
onderhoud voor het nageslacht bewaard zal
blijven
het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Inzet van vrijwillige molenaars, opleiding van
nieuwe molenaars

Het publiceren van nieuws over de molen in
Molenpost en het incidenteel insturen van
berichten aan lokale media. Jaarlijks bezoek van
leerlingen van basisschool. Jaarlijks deelnemen
aan de landelijke molendag en de open
monumentendag.
Gelet op de mogelijkheden van de stichting
wordt hieraan geen invulling gegeven.
Jaarlijkse donateurbrief; indien gewenst overleg
met gemeentebestuur over zaken rond de
molen.
Deelname aan jaarlijkse molenaarscontactdag
van de Hollandse Molen. Participeren in
Molenpost
Inspreken bij gemeenteraadsvergaderingen
indien nodig, bezwaar maken tegen
onwelgevallige besluiten.
Jaarlijkse verwerving van donaties.

Afhankelijk van de gelegenheid.
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Bijlage 1 Brief staat van onderhoud 2015

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hollands Kroon
T.a.v. dhr. F. Westerkamp
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Onderwerp: status monument molen De Hoop te Wieringerwaard

Geacht college, geachte wethouder,
exploitatiebegroting 2015 goedgekeurd en vastgesteld. Graag vertellen wij u in deze brief iets over de status van stichting
en molen.
Molen De Hoop is eigendom van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente zorgt voor het onderhoud en de
instandhouding van de molen. De stichting zorgt voor de exploitatie, het draaien van de molen. Voor een goede
instandhouding van een monumentale molen is het essentieel dat er geregeld wordt gedraaid. Daartoe zorgt de stichting
voor het vergoeden van de reiskosten en kleine onkosten van de vrijwillige molenaars. De financiële middelen van de
stichting worden bijeen gebracht door donateurs. De afgelopen jaren zag het bestuur een geleidelijk teruglopen van de
inkomsten. Door een gerichte actie gedurende de zomer 2014 op werven en behouden bestaande donateurs is deze trend
hopelijk gekeerd. Financieel staat de stichting er weer goed voor maar blijvende aandacht voor onze nieuwe en oude
donateurs blijft noodzakelijk. Eén van de vaste molenaars heeft in april afscheid van ons genomen in verband met
verhuizing naar Vlieland. Met de resterende molenaars zal er de komende tijd daardoor minder gedraaid kunnen worden.
Het bestuur is zeer verheugd over de technische en onderhoudsstaat van de molen. Hier willen wij nadrukkelijk een
compliment maken naar de eigenaar van de molen, dus naar de gemeente Hollands Kroon. Molen De Hoop staat er thans
perfect bij. Gedurende 2014 zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd, een kleine greep:
•
De conditie van de houten constructies van de molen is onderzocht en als gevolg daarvan is een van de zuidstijlen van het achtkant gerepareerd/aangescherpt;
•
Een veiligheidsinspectie is uitgevoerd met tot gevolg dat enkele veiligheidshekwerken zijn aangebracht ter
afscherming van draaiende delen en open bordesjes;
•
De vang is aangepast;
•
De wielen zijn door de firma Poland gesteld;
•
Circa 150 meter buitenhekwerk is vervangen en geschilderd;
•
Tegel geplaatst bij asondersteuning.
Zoals het er nu uitziet zijn alle achterstanden weggewerkt. Het bestuur spreekt daarom nogmaals zijn grote tevredenheid
uit over de inzet van de eigenaar/gemeente. In het bijzonder de heer W. Langedijk als aanspreekpunt voor molenaars en
bestuur verdient onze grote waardering.
Tot slot, in de praktijk blijkt keer op keer dat bijhouden van de nu perfecte staat op de lange duur goedkoper is dan de
inspanningen op dat vlak verminderen en over enige tijd de opgelopen achterstand in onderhoud weer te moeten inlopen
of erger tot restauratie te worden gedwongen. Het bestuur rekent ook voor komende jaren op uw inzet als eigenaar en
zorgt ook de komende jaren met veel enthousiasme voor het draaien van ‘onze’ molen.
Namens het bestuur,

Maurice Derks
Secretaris,
Stichting Molen de Hoop te Wieringerwaard
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Bijlage B Inventaris gereedschap en klein materieel

Ten behoeve van het dagelijks onderhoud zijn de volgende gereedschappen en hulpmiddelen op de
molen aanwezig
bestaande uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamers, (Bankhamers, Vuist en Bilhamer);
Beitels, (Hout & koud);
Schroevendraaiers;
Steek & ringsleutels;
Vijlen & raspen;
Zagen,(hout & metaal);
Pikhaak (op steel 5m);
Schuifladder (10m);
Elektrische boormachine;
Zaklampen;
Vetspuit;
Hete lucht brander (tbv smeren kammen met bijenwas);
Grasmaaier;
Steekwagentje;
Stofzuiger;
Bascule;
Bezems & Vegers, stofblikken;
Steenkraan, (met steenhaken);
Ketting takel (500 kg);
Elektrische takel (125/250 kg);
Verlengsnoeren;
Voorraad smeermiddelen (paardenvet, reuzel en bijenwas, smeervet);
Divers Touwwerk;
Werkvoorraad spijkers & schroeven;
Werkbank met bankschroef;
Houtdraaibank met gutsen;
Valbeveiliging (1 set);
Kruireep (reserve);

Pagina 10 van 10

