S t i ch t i n g Vr i e n d e n va n M o l e n
“De Vier Winden” te Monster

ANBI jaarverslag Stichting Vrienden van de Molen de Vier Winden te Monster 2018
De Stichting Vrienden van de Molen "De Vier Winden" gevestigd te Monster is op 30
december 1993 opgericht door mevrouw M.P. van der Klugt-Witteman, oud burgemeester
van de gemeente Monster en de heren L.A.M.G.A. van Nispen, W.J. Nadorp en J.J.
Beerepoot.
De stichting staat ingeschreven bij de Belastingdienst onder nummer 8030.48.695 en bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 4114 6841.
Post-adres: Maris 47, 2681MP Monster; Tel 0174-241751;secretaris.vierwinden@gmail.com
Bezoekadres: Haagweg 2, 2681 PE Monster
Doelstelling:
De stichting heeft tot doel het mede in stand houden, in algemene zin, van de molen de Vier
Winden te Monster en zij tracht dit doel te bereiken door het verwerven van financiële
middelen, door middel van het werven van vaste donateurs alsmede het organiseren van
activiteiten en acties. Het tot verwezenlijking van het doel bestemd vermogen wordt gevormd
door subsidies, giften en donaties. Ook wat verkregen wordt door erfstellingen en legaten en
wat op andere wijze verkregen wordt.
Hoofdlijnen beleidsplan
1. Financiën
De Stichting werft financiële middelen om bekendheid te geven aan de molen en het
werk van de molenaars te ondersteunen. De Stichting heeft vaste donateurs, die 12,50
euro per jaar betalen. Daarnaast worden er bij gelegenheden giften gegeven. Ten
behoeve van festiviteiten op molendagen worden sponsors benaderd om dit financieel
mogelijk te maken.
2. Voorlichting
De Stichting geeft folders uit over de molen in diverse talen. Daarin wordt iets verteld
over de geschiedenis van de molen, de indeling, de betekenis van de verschillende
molenstanden. Er in ligt een inschrijvingsformulier om donateur te worden. Jaarlijks wordt
een Nieuwsbrief uitgegeven. Daarin een verslag van het afgelopen jaar, vooruitblik voor
het komende jaar en wat specifieke gebeurtenissen.
Voorafgaande aan speciale molendagen worden persberichten aan de regionale kranten
en radio gestuurd over het programma van die dag.
3. Openingstijden molen
De molen is elke zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur en als de molen
draait. Dan is er ook verkoop van pannenkoek- en broodmeel en ansichten van de
molen. Tevens liggen er Nieuwsbrieven en foldermateriaal.
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4. Expositieruimte
Op de begane grond en op de 1e verdieping is een expositie ingericht bestaande uit
oude foto's en oude molenobjecten. Het beleid is de expositie steeds te verbeteren en
beter toegankelijk te maken.
5. Rondleidingen
Molenaars en andere vrijwilligers leiden geïnteresseerden rond in de molen. Een TV is
opgesteld waarop opnames van de binnenkant van de molen op alle verdiepingen
getoond worden aan geïnteresseerden, die geen trappen kunnen lopen.
6. Programma molendagen
Op Nationale Molendag in mei wordt materiaal van de landelijke vereniging De
Hollandsche Molen neergelegd en indien van toepassing aangesloten bij wat landelijk
wordt georganiseerd.
Op de Westlandse Molendag in juni wordt gelegenheid gegeven mee te doen aan de
Westlandse Molenfietstocht. Door kaarten te verkopen en stempelpost te zijn. Soms
worden er extra activiteiten georganiseerd zoals volkstheater dat zich bij molens afspeelt;
of een draaiorgel met oud-Hollandse liedjes.
Op Monumentendag op een zaterdag in september wordt een stand neergezet met
verkoop van Molenbollen naast de gebruikelijke producten. Ook zijn er pentekeningen
van de molen te koop..
7. Ondersteuning van het werk van de molenaars
De Stichting verleent hand- en spandiensten aan de molenaars. De Stichting financiert
ook zaken als: verwarming in het zogenaamde “praathuis” van de molenaars, een
afgetimmerde ruimte op de 2e verdieping; een koelkast een stofzuiger etc. Kleine zaken
worden soms in eigen beheer met vrijwilligers opgeknapt na overleg met de gemeente
Westland, de eigenaar van de molen.
8. Overleg met de gemeente Westland
De Stichting voert overleg met de gemeente Westland over de restauratie/het onderhoud
van de molen. Tevens over verkrijging van subsidie door hogere overheden.
9. De Stichting als belangenbehartiger van de molen
De Stichting is geen eigenaar van de molen, stelt zich op als “supporter”. De Stichting
behartigt de belangen van de molen bij overheden, organisaties en personen. Daarbij
kan het gaan om subsidies, onderhoud, molenbiotoop etc.
10. Vrijwilligersvergoeding molenaars
Tot voor kort betaalde de gemeente Westland als eigenaar van de molen een
vrijwilligersvergoeding aan de molenaars. Deze vergoeding is overgedragen aan onze
stichting. Dit met het verzoek de vergoeding te verdelen over de meerdere molenaars en
de molenaars in opleiding, die als vrijwilliger op onze molen werkzaam zijn. Alles binnen
de normen, die de belastingdienst stelt.
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Beloningsbeleid van de instelling: geen beloning
Verslag van activiteiten:
Op 1 januari was de molen los vanwege de traditionele Nieuwjaarsduik. Die dag werden ook
de vele vuurwerkresten bij de molendeur opgeruimd.
De eerste paar maanden was het vrij rustig rond de molen, behalve dan natuurlijk de
wekelijkse meelverkoop.
De eerste school diende zich aan op 13 en 20 maart. Dit betrof de Mariaschool te
Wateringen.
Op 11 april kwam het EGA Herman Broerencollege op bezoek, gevolgd door de
Montessorischool uit Monster op 24 april. Bij deze laatste school werd voorafgaand aan het
molenbezoek een powerpoint-presentatie op de school gegeven, zodat de leerlingen alvast
konden zien wat hen te wachten stond.
Op 25 april kwam het bruidspaar Van der Laan trouwfoto’s in de molen maken.
Zoals te doen gebruikelijk stond de molen op de Koningsdag in de vreugdestand.
Op 3 mei verrichtte molenmaker Ole Streumer van Molenmakerij Herrewijnen de nodige
reparaties aan het gaandewerk van de molen.
Dan brak op 12 mei de Nationale Molendag weer aan, waarbij de molen de gehele dag met
de vlaggetjes gedraaid heeft. Als bijzonderheid dient nog vermeld te worden, dat op deze
dag een expositie van oude molentegeltjes in de molen geopend werd door de heer N.
Stallinga, eigenaar van de tegeltjes. Deze expositie heeft geduurd tot 18 september.
Op 12 juni kwam school De Blinkert op bezoek en werden er filmopnamen gemaakt voor het
Facebook van de gemeente Westland i.v.m. de promotie van de Westlandse Molendag.
De 25ste Westlandse Molendag werd gehouden op 30 juni, waarbij vele bezoekers de molen
weer wisten te vinden.
Op 21 juli kregen we bezoek uit Brazilië en wel uit de Hollandse tuinbouwkolonie Holambra.
Vermeldenswaard is dat in deze streek een compleet nieuwe Hollandse molen gebouwd
werd een aantal jaren geleden. Daarvoor werd er in Castrolanda ook al een Hollandse molen
nieuw gebouwd met de naam De Immigrant.
De molenaars verrichtten op 30 juli het nodige onderhoudswerk aan het gevlucht van de
molen, bestaande uit het vastzetten van de wervels van de windborden.
Dan was er op 30 augustus het heuglijke feit, dat molenaar Garrit Hendriks in het huwelijk
trad met Linda Zoutman. De molen werd voor deze gelegenheid feestelijk versierd door
molenaar Bert Oterdoom.
Het volgende belangrijke feit was de Open Monumentendag op 8 september. Daarbij vond
onder meer weer de jaarlijkse verkoop van molenbroden plaats. Nieuw dit jaar was het
bakken van pannenkoeken voor jong en oud, hetgeen erg gewaardeerd werd.
Op 1 oktober was er het bezoek van de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd en
vastgoedspecialist Wim Zuijderwijk aan de molen.
Het Waellantcollege uit Den Haag kwam op 29 oktober naar de molen voor een demo/les.
Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas had onze molen de Nederlandse driekleur in
top.
Een week later, op 24 november, bracht de Goedheiligman een jaarlijks bezoek aan De Vier
Winden, waarbij weer vele kinderen in het middelpunt van de belangstelling stonden.
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Op 21 december werd voor de tweede keer het Midwintermalen gehouden, waarbij de
midwinterhoornblazers uit Midden-Delfland weer hun kunsten vertoonden. Tijdens deze
happening was gratis erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk verkrijgbaar.
We konden ook een aantal molenaars uit de regio verwelkomen, waaronder Rob Batenburg
met echtgenote uit Schiedam en Rob Pols uit Vlaardingen, die de Wippersmolen te
Maassluis bemaalt. Verder kan nog vermeld worden dat we weer vele bezoekers uit
verschillende landen mochten verwelkomen op de molen, zoals uit Canada, Oostenrijk,
Duitsland, Italië, Nieuw-Zeeland, IJsland en Brazilië.
Ook werden het hele jaar allerlei soorten meel verkocht en hebben de molenaars weer de
nodige kleine onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden verricht. En uiteraard mogen we
niet onvermeld laten dat molenaar in opleiding Bert Oterdoom dit jaar slaagde voor zijn
examen Vrijwillig Molenaar.
De teller bracht het tot 104.556 omwentelingen in het verslagjaar.
De molenaars:
Garrit Hendriks, 1ste molenaar. Sam van Voorthuizen, 2de molenaar, 3de molenaar Bert
Oterdoom, , Gerard Barendse, adviserend molenaar
De balans en de staat van baten en lasten
Zie bijlage
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