Jaarverslag 2015
Stichting Exploitatie Renkumse Molen
Wij kijken op 2015 terug als een jaar waarin de exploitatie van de Renkumse Molen goed
tot ontwikkeling is gekomen. Naast inkomsten uit de verkoop van meelproducten in
onze molenwinkel zijn er nog extra middelen gegenereerd uit de opbrengst van diverse
activiteiten die we als stichting hebben geïnitieerd of waar we aan hebben deel genomen.
Het thema in 2015 “Leidt exploitatie naar realisatie?” heeft dankzij de inzet en de
betrokkenheid van onze molenaars en vrijwilligers een positief antwoord opgeleverd:
we hebben onze ambitie kunnen realiseren! Daarmee hebben we als Stichting
Exploitatie Renkumse Molen ons doel voor 2015 bereikt: het vaste bedrag dat we als
bijdrage voor het onderhoud en de instandhouding van de Renkumse Molen hadden
toegezegd, hebben we kunnen opbrengen.
In 2015 draaide de molen voor het eerst een volledig kalenderjaar. Van tevoren konden
we de haalbaarheid van onze plannen nergens aan toetsen. Voor een overzicht van de
uitgaven en inkomsten verwijs ik u naar het financieel jaarverslag.
Welke ontwikkelingen en activiteiten hebben er in en rond de Renkumse Molen plaats
gevonden in 2015? Om daar richting en vorm aan te geven hebben we onze visie op de
betekenis van de molen steeds als uitgangspunt genomen. Er moest een koppeling zijn
met:
1. De techniek van de molen; de molen als ‘technisch instrument’
2. De oorlogsgeschiedenis in Renkum en de rol die de molen daar in speelde
3. De historie en het ontstaan van het dorp Renkum
Over alle ontwikkelingen en activiteiten is gecommuniceerd via de website van de molen
en via de socialmedia-kanalen (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr) van de molen. Ook
publiceerde de lokale en regionale pers regelmatig over de Renkumse Molen.
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Ontwikkelingen in 2015
De ontwikkelingen in de molen zijn te onderscheiden in interne- en externe
ontwikkelingen.
Met de blik naar binnen gericht:
§

§

§

§

§
§
§

In januari 2015 heeft de Stichting de volledige verantwoordelijkheid van de
molenwinkel op zich genomen; de inkoop van de grondstoffen en de verkoop van
de producten zijn sindsdien in beheer van de stichting. In de molen worden de
producten gewogen en in zakken voor de verkoop geschept. Er is een
zakkennaaimachine aangeschaft om de zakjes dicht te maken.
Met middelen van de stichting en met inzet van de molenaars en vrijwilligers is
er een buil gebouwd en in gebruik genomen; die buil levert meer mogelijkheden
op voor het verwerken van de gemalen producten; we kunnen nu in de molen
meel verwerken tot bloem, zemelen en gries.
Er is een workshop voor de vrijwilligers georganiseerd in de bakkerij van De
Seelse Bakker in Doorwerth. In de samenwerking die wij met deze bakker
hebben, heeft bakker Bas van Leersum het proces “van meel tot brood” uitgelegd;
de deelnemers aan de workshop hebben zelf brood gemaakt. Ieders product- en
proces-kennis is daarmee vergroot.
Door twee vrijwilligers zijn onze eigen fietsroutes gemaakt: een Molen-fietsroute
en de Zes-Dorpen-fietsroute. Beide routes zijn gedrukt en kunnen aangeschaft
worden in de molen, bij het plaatselijke VVV-punt, in het bezoekerscentrum van
Stichting Renkums Beekdal en in een aantal hotels in de gemeente Renkum.
Voor de molenaars is er op de maalzolder een zitruimte gebouwd, waar zij warm
kunnen zitten voor hun lunch en voor begeleidings-gesprekken met hun leerlingmolenaars.
In de molenwinkel is een toogdeur met ramen geplaatst. Daardoor kan in de
winter de temperatuur in de molenwinkel redelijk op peil worden gehouden.
De door onszelf samengestelde cadeaupakketten met molen- en regionale
producten raken bekend in het dorp en worden veel verkocht. Ook hebben we
producten geleverd voor kerstpakketten voor medewerkers van verschillende
lokale en regionale bedrijven.

Met de blik naar buiten gericht:
§
§

§
§
§

De Renkumse Molen is opgenomen in de papieren en digitale publicaties van het
Regionaal Bureau voor Toerisme, Knooppunt-Arnhem-Nijmegen.
In samenwerking met Het Venster (centrum voor culturele educatie) is er een
begin gemaakt met het samenstellen van een educatief programma voor
leerlingen van de basisscholen(groepen 4 en 5/6). Dit programma krijgt een
plaats in het aanbod van het Cultuurmenu voor het schooljaar 2016/2017.
De Stichting Exploitatie Renkumse Molen is lid geworden van de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen.
De IJswinkel La Cosina heeft een recept voor Renkums Molenijs bedacht en
verkoopt dat in de winkel. Enkele keren per jaar is er bij de molen een
verkoopactie van dat Molenijs.
Theewinkel Beleef heeft een melange voor Renkumse Molenthee gemaakt en
verkoopt die thee. In de molen is deze thee ook verkrijgbaar.
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Activiteiten in 2015
§
§
§

§
§
§
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In april is de ‘eerste verjaardag’ van de molen gevierd met een ambachtelijke
markt rond de molen.
De molen werd in de zomer gepromoot op de markt die bij de Rijn opgesteld was
ter ere van de opening van het Renkumse Veer.
We hebben deel genomen aan “Renkum Proeft” en “Renkum Bomvol” die werden
georganiseerd door Renkum Leeft. In een marktkraam hebben we onze
molenwinkel gepresenteerd en zijn er veel van onze producten geproefd en
verkocht.
De molen is in de zomer extra open geweest op de dinsdagen, met het doel om
bezoekers te trekken die met de Pendelboot naar Renkum zouden komen. Dat
heeft helaas nauwelijks bezoekers opgeleverd.
De Renkumse Molen heeft meegedaan aan de “Dag van de Renkumse Inwoners”
georganiseerd door de gemeente Renkum.
Nationale Molendag is gevierd met speciale activiteiten in en rond de molen.
Op Open Monumentendag is de molen open geweest voor bezoekers.
Tussen maart en september zijn er veel fietsers, camping- en hotel-gasten in de
molen op bezoek geweest voor een rondleiding.
Er is een aantal schoolklassen op educatief bezoek geweest.
De Renkumse Molen heeft in oktober deelgenomen aan de Oogstmarkt bij Kasteel
Doorwerth; er was een kraam met meelproducten.
Kort voor kerst was er voor het eerst een Lichtjesavond in en rond het centrum
van het dorp Renkum. Tijdens dit evenement is er een licht- en muziekshow bij
de molen gehouden die zo’n 500 bezoekers trok en veel enthousiaste reacties
heeft opgeleverd
In december zijn enkele bewoners van het Zorghuis: “De Busehof” uitgenodigd
om te helpen met het verwerken van de bestellingen. Daarmee hebben we ook op
maatschappelijk gebied een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de
Renkumse samenleving.
De molen nam actief deel aan de feestelijkheden in de decembermaand: er is een
Sinterklaas-actie geweest, die gestart is op de middag van de aankomst van
Sinterklaas in Renkum. In de weken voor Kerst was de molen mooi versierd en
verlicht.
Met oudjaar was er de zogenaamde (M)oliebollenverkoop bij de molen.
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Renkumse Molen
We kunnen met trots zeggen dat de Renkumse Molen op de kaart is gezet in 2015. Door
deelname aan dorpsevenementen en door aandacht voor onze eigen activiteiten is de
molen een bekend én gekend gebouw geworden in Renkum.
We hebben een vaste klantenkring opgebouwd en toevallige passanten en bezoekers
zijn verrast over wat er te zien en te horen is in de molen. In de regio is de Renkumse
Molen in anderhalf jaar tijd een begrip geworden!

Bedankt!
Dit succes hebben we mede te danken aan de samenwerking en betrokkenheid van
diverse organisaties, waaronder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie
Gelderland, Gemeente Renkum, Vereniging De Hollandsche Molen, Stichting A.C. van
Deventer, Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, Adriaens Molenbouw,
Buurtvereniging Beste Vaerland en Renkum Leeft.
We bedanken de volgende bedrijven voor hun steun: De Kruijf & De Waal Adviseurs,
Houthandel L. van Roest, Multimate Bouwmarkt, Jarco, Versele-Laga, Stukadoorsbedrijf De
Haas, Rabobank Arnhem en Omstreken, Woninginrichting Krechting, Reith & Ten Böhmer
Accountants en Belastingadviseurs, F.C. Castelijn Construct-Consultant, ’t Kaaswinkeltje,
De Oranjerie, Villa Lifestyle Comfort, Webplace4u, Biologische Boerderij Veld & Beek,
Restaurant De Leeren Doedel, Tweewielercentrum Groot Bruinderink, Hasper Natuursteen,
Gelateria La Cosina, Delsink Auto’s, Bos Diervoeders, Plus Pansier, Fire First, PC Score,
Mastbergen Fietsen, Bij Jan Slijterij & Sfeer, Parenco, Snackbar De Citadel, Vonk Financieel
Adviseurs, Smits Mode, Bongers Verzekeringen, Woontrends XL, Schouten Reclame,
BeeldVast, Franks Fietsen en Dierenspeciaalzaak Faunaland.
En natuurlijk alle 176 Renkumse Molenvrienden voor hun jaarlijkse bijdrage!

Renkum, februari 2016

José Hofs-Monnereau

Voorzitter - Stichting Exploitatie Renkumse Molen
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