Jaarverslag Stichting Korenmolen De Zandhaas 2018
Algemeen
Ook dit jaar heeft nog deels in het teken gestaan van de problematiek met het wiekenkruis, maar dan
in positieve zin. De officiële oplevering van het herstelde wiekenkruis vond plaats op 19 april en op
20 april is het verbod op het draaien met het wiekenkruis door de gemeente opgeheven. Een minder
prettige gebeurtenis betrof het overlijden van Ruud Venema. Hij was vele jaren bij de molen
betrokken als vrijwilliger en heeft ook vele vrijwillige molenaars opgeleid.
Onderhoud molen c.a.
In januari is het straatwerk in de molen hersteld en zijn de stenen regel voor regel weer in lijn
geplaatst. De bliksembeveiliging is op orde gebracht evenals de rookmelders in de molen.
Op de stelling van de molen is een begin gemaakt met het aanbrengen van nieuwe verlichting.
Door de droge zomer van 2018 moesten er in de nieuwe haag aan de Velserhooftlaan 100 nieuwe
beukenplanten worden geplaatst.
Publiciteit/ promotie/ bezoek
Op de Nationale Molendag van 12 mei heeft wethouder A. Baerveldt van de gemeente het
wiekenkruis weer officieel in gebruik gesteld. Deze dag trok zodanig veel bezoekers (ca. 1.500) dat zij
elkaar op de vele trappen in de molen soms in de weg liepen.
Eind mei stond er op het molenerf een kraam met versnaperingen als rustpunt van de Vissenloop in
Velsen.
De IJmuider Courant organiseert elk jaar de verkiezing van IJmonder van het jaar. Ons bestuurslid
Hans van Tiggelen, die al 25 jaar als vrijwilliger actief is voor onze stichting en een stimulerende
kracht is voor het molenbedrijf, was hiervoor aangemeld. Hoewel hij de finale haalde, bleef het bij
een mooie nominatie.
Onze jongste vrijwilliger Joris Zandbergen was naar Texel gelokt naar een bijeenkomst van de NoordHollandse molenfederatie, waar hij een oorkonde met geldbedrag ontving ter stimulering van
vrijwilligerswerk door jongeren.
Onze voorzitter is tegenwoordig ook gecertificeerd molenrondleider en hij heeft vele kinderen uit
klas 3 en 4 van het basisonderwijs onze prachtige molen laten zien en de werking ervan uitgelegd.
Ook de brandweer is een aantal keren rondgeleid mede uit praktische overwegingen voor het
onverhoopte geval van een calamiteit.
Ten slotte heeft een groep van boeren, bakkers en molenaars, die met oude graanrassen als Emmer
en Eenkoorn werken, de molen bezocht.
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Donateurs
Het aantal donateurs per 31 december 2018 was 295 (2017:312). Zij waren goed voor een bijdrage
van totaal € 5.552,-- die zoals gebruikelijk voornamelijk is besteed aan onderhouds- werkzaamheden
aan de molen die voor rekening van de stichting komen.
Het molenbedrijf
Het molenbedrijf heeft de gevolgen van het uitvallen van het wiekenkruis voor het malen op de wind
uiteraard kunnen merken. De molen stond 96 dagen stil door het draai-maalverbod. De molen is 257
dagen in bedrijf geweest, omdat de molenaar na de stilstand toch de miljoen omwentelingen wilde
halen.

2018 in cijfers
Molen ingespannen in dagen:
Aantal draai- of maaluren:
Aantal omwentelingen bovenas:
Omwentelingen per uur:
Tonnen verwerkt graan:
Rondgeleide bezoekers:
Activiteiten Bosbeekschuur:

257
2271
1.148.451
505
210
300
48

(2017: 60)
(2017: 417)
(2017: 226.340)
(2017: 542)
(2017: 260)
(2017: 250)
(2017: 62)

Vrijwilligers
De vrijwilligers hebben 9.910 uren gemaakt (2017: 8.415). Dit betreft de bezetting van de
molenwinkel, inzet bij het maalproces, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en
ondersteuning bij diverse activiteiten. Dit maakt het mogelijk om dit prachtige, levende monument in
stand te houden.

Bestuur
Het bestuur bestond dit verslagjaar uit de volgende personen:
Dick van der Lubbe (voorzitter), Paul van der Hulst (secretaris), Gerjan Heijmans (penningmeester), Siebe Rolle (public relations), Tanja Wentzel (donateurzaken), Frederik den Haan (nieuwe
media) en Hans van Tiggelen (technische zaken).
Het molenbedrijf staat onder leiding van molenaar Jos Kors.
De stichting is de molenaar en zijn vrouw en alle trouwe vrijwilligers zeer erkentelijk en dankbaar
voor hun niet aflatende inzet.
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