
 

Pagina 1 van 2 

 

 
Jaarverslag Stichting Korenmolen De Zandhaas 2020 
 
 
Algemeen 
Ook voor onze stichting was 2020 een speciaal jaar, waarin de bestuursvergaderingen niet allemaal 
doorgang konden vinden vanwege de covid-pandemie. Voor het molenbedrijf gold het speciale 
karakter nog meer zoals u verderop kunt lezen. 
 
In juni van dit jaar is ons oud-bestuurslid van het eerste uur Tom Bos uit Schoorl overleden. Tom 
heeft als bestuurslid technische zaken geholpen bij de oprichting van de stichting en bij het weer 
maalvaardig maken van de molen. Hij was voor onze molenaar een steun en toeverlaat. 
 
In januari is er een inloopbijeenkomst geweest over de herinrichting van de Molenstraat/ Wüstelaan, 
waarin ook aandacht was voor de vervanging van de bomen in de Molenstraat. Dit in verband met de 
windvang van de molen. De uitvoering van dit project staat voor 2021 gepland. 
 
Onderhoud molen c.a. 
De brandmeldinstallatie in de molen is gereviseerd en reageert thans op hitte. Dat ontslaat de 
molenaar er echter nooit van om met de jaarwisseling zijn verantwoordelijkheid te nemen als 
brandwacht op de stelling. Overigens heeft de gemeente opdracht verstrekt om de stelling te 
renoveren. De werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd.  
 
Voor de stichting een goede gelegenheid de 4 verlichtingsarmaturen op de stelling anders te 
positioneren en de bestaande, oude bekabeling te vervangen. Aan de stellingpoten zijn loden 
afdruipgootjes gemaakt. 
 
Voor de molenaars is een nieuwe brochure gemaakt: “Veiligheid en werkafspraken”, waarin ook 
aandacht is voor de veiligheid van de bezoekers van de molen. Een en ander nadat eerst een risico-
inventarisatie was opgesteld, een verplichting op grond van de Arbowet. 
 
Ook dit jaar wilde het met de vernieuwde beukenhaag rond het complex nog steeds niet goed lukken 
en moesten er wederom nieuwe haagbeukplantjes in de heg worden geboet. 
 
Publiciteit/ promotie/ bezoek 
De Molendag moest vanwege de lockdown worden afgelast. Ook anderszins heeft de stichting dit 
jaar weinig aan publiciteit en promotie kunnen doen. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs per 31 december 2020 was 247 (2019:264). Zij waren goed voor een bijdrage 
van totaal € 4.609,- (2019: € 4.819,59) die zoals gebruikelijk voornamelijk is besteed aan 
onderhoudswerkzaamheden aan de molen die voor rekening van de stichting komen.  
 



 

Pagina 2 van 2 

 

 
 
Het molenbedrijf 
Voordat corona Nederland had bereikt, nam de omzet van het molenbedrijf toe; er werd 
gehamsterd. De klanten stonden tot aan de Wüstelaan en er waren extra openingstijden. Op het 
hoogtepunt begaven enige kammen uit het bovenwiel en de staven van de schijfloop het vanwege de 
hogere belasting in combinatie met het droge weer. Gelukkig wist molenmaker Groot Wesseldijk dit 
euvel binnen de kortste keren te verhelpen. 
 
Zo heeft hij ook - vanwege een kambreuk in het bovenwiel - een aantal staven van de 
bovenschijfloop die zwaar beschadigd waren, vervangen in azijnhout. Ten slotte heeft hij de 
kogellager van de koningsspil vervangen. 
 
Na het ingaan van de eerste lockdown kon de molenwinkel met wat aanpassingen open blijven. 
Het maalwerk is toegenomen doordat een aantal jonge bakkers kleine bakkerijen hebben opgericht 
en de vraag naar biologische bloem toenam. 
 
2019 in cijfers 
Molen ingespannen in dagen             351  (2019: 355) 
Aantal draai- of maaluren          3.185  (2019: 3.059) 
Aantal omwentelingen bovenas  1.635.069  (2019: 1.604.997) 
Omwentelingen per uur                513  (2019: 524) 
Tonnen verwerkt graan                            312  (2019: 201) 
Rondgeleide bezoekers                          120  (2019: 400) 
Activiteiten Bosbeekschuur     8  (2019: 50) 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben 11.898 uren gemaakt (2019: 10.157). 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 (penning- 
meester), 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. 
 
Het bestuur van de stichting bedankt wederom de molenaar, zijn vrouw en alle trouwe vrijwilligers 
voor hun niet aflatende inzet in deze barre tijden. 


