
 

 

 

 

   Jaarverslag 2016 

In 2016 is de opbrengst uit de exploitatie van de Renkumse Molen meer gestabiliseerd. We kunnen rekenen op 
een redelijk vaste omzet, die nog steeds een bescheiden groei laat zien. 

Naast inkomsten uit de verkoop van producten 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 deel genomen 
hebben. Daarnaast konden we rekenen op de financiële steun van een aantal donateurs uit het bedrijfsleven 
en van de groep “Vrienden van de Renkumse Molen”.  En onverwacht bleek Provincie Gelderland nog een 
monumenten subsidie te kunnen verstrekken. Zo konden we in elk geval voldoen aan de financiële verplichting 
die we als Stichting op ons genomen hebben: bijdragen aan het onderhoud en de instandhouding van de 
Renkumse Molen. Dit financiële doel hebben we in 2016 ook bereikt door steeds alert te zijn op kansen die we 
konden benutten om bekendheid te geven aan de molen.  

Een overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2016 is te vinden in het financieel jaarverslag op onze website 
www.renkumsemolen.nl 

Vrijwilligers   

De Renkumse Molen draait op vrijwilligers;  de molenaars, het bestuur van de Stichting én de medewerkers die 
elke zaterdag bij toerbeurt in de molenwinkel werken, doen dat allemaal op vrijwillige basis; gewoon omdat ze 
het leuk en belangrijk vinden! Ook de steun en inbreng van de eigenaar van de molen is onmisbaar voor het 
goed functioneren van de Stichting. De positieve, actieve en betrokken inzet van alle betrokkenen heeft er 
mede voor gezorgd dat we kunnen terugkijken op een geslaagd jaar. De samenstelling van de groep vrijwilligers 
heeft enkele wisselingen ondergaan, maar is in zijn geheel vrij stabiel. Daardoor is de onderlinge 
verbondenheid gegroeid en heeft zich een echt team gevormd; men kent elkaar. De verschillende taken en 
werkzaamheden die de vrijwilligers op zich genomen hebben, zijn meer gestructureerd en meer duidelijk 
geworden. Voor de vrijwilligers hebben we in 2016 drie keer een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd.  

Met ingang van 1 januari 2017 is de secretaris van het bestuur van de Stichting met dit werk gestopt en is zijn 
taak overgenomen door een nieuwe secretaris. De overdracht van werkzaamheden heeft eind december 2016 
plaats gevonden.  

De twee professionele molenaars werken op zaterdag en maandag in de molen. Zij begeleiden ook leerling-
molenaars. Daarnaast leveren zij hun aandeel in de rondleidingen voor belangstellenden. 

Ontwikkelingen in 2016 

Er zijn verschillende ontwikkelingen en activiteiten in en rond de Renkumse Molen ingezet en uitgevoerd in 
2016. In de keuzes die daarbij gemaakt zijn heeft steeds onze visie op de betekenis van de molen als 
uitgangspunt gediend. Er moest een relatie zijn met:      

Educatie:  het leren over de techniek van de molen als “instrument” én over het productie  
                               proces dat in de molen plaats vindt                   
Cultuur:   de molen gezien als monument, als cultureel erfgoed van het dorp Renkum  
Geschiedenis:      de rol die de molen gespeeld heeft in het ontstaan van het dorp Renkum én  
                               in de oorlogsgeschiedenis van het dorp 
Verbinding:          daar waar de molen een rol kan spelen in het verbinden van de inwoners van  
                               Renkum wil de Stichting zich daar aan bijdragen 

http://www.renkumsemolen.nl/


Over alle ontwikkelingen en activiteiten is gecommuniceerd via de website van de molen en via de sociale-
media-kanalen (Facebook, Twitter, Instagram) van de molen. Ook publiceerde de lokale en regionale pers 
regelmatig over de Renkumse Molen. 

Interne ontwikkelingen: 

In april 2016 bleek er na een langdurige regenperiode aan de westkant lekkage te zijn ontstaan in de muren van 
de molen. Om dit probleem op te lossen zijn er verschillende opties onderzocht. Uiteindelijk is ervoor gekozen 
om de westzijde van de molen door een gespecialiseerd bedrijf te laten impregneren met bijenwas. Dat heeft 
een positief effect gehad. Dit onderhoud moet elke drie jaar herhaald worden.  

 In de zomer van 2016 is het houtwerk van de molen geschilderd door een professioneel 
schildersbedrijf. 

 Door twee vrijwilligers is er een wandelroute ontwikkeld, die in het vroege voorjaar van 2017 gedrukt 
wordt. Samen met de Molen-fietsroute en de Zes-Dorpen-fietsroute die door dezelfde vrijwilligers zijn 
opgesteld, worden ze verkocht in de molen, bij het VVV-punt, in het bezoekerscentrum van Stichting 
Renkums Beekdal en in een aantal hotels en campings in de gemeente Renkum.  

 In de molenwinkel  is een verwijderbare afscheiding geplaatst om de warmte in de molenwinkel vast 
te houden. Daardoor blijft de temperatuur in de molenwinkel ‘s winters redelijk op peil. 

 De door onszelf samengestelde cadeaupakketten met molen- producten raken bekend in het dorp en 
worden veel verkocht. Ook hebben we producten geleverd voor kerstpakketten voor medewerkers 
van verschillende lokale en regionale organisaties.  

Externe ontwikkelingen: 

 De Renkumse Molen was voor 2016 opgenomen in de publicaties van het Regionaal Bureau voor 
Toerisme, Knooppunt-Arnhem-Nijmegen. Dit loopt door in 2017. 

 Markten en evenementen waar we in 2016 als Renkumse Molen actief bij betrokken waren of die we 
geïnitieerd hebben: 
Molenverjaardag(2 jaar), april 
Ent- en Zadenmarkt bij Renkums Beekdal, april 
Nationale Molendag en Kunstroute Renkum, mei 
Gelderse Maakdagen, juni 
Renkum Bomvol, juni  
Doorwerth Bruist, juli  
Open Monumentendag, september 
Herfstmarkt Renkum, oktober 
Oogstmarkt Renkums Beekdal, oktober 
Sinterklaas-actie en Sint in de molen, december 
Kerstmarkt Wolfheze, december 
Kerstmarkt Heelsum, december 
Kerst-lichtshow bij de molen en lichtjeswandeling , december 
(M)oliebollen verkoop, december 

 Vanuit de Stichting is contact gezocht met Stichting Renkums Beekdal. Op het gebied van natuur 
educatie én bij de ontwikkeling van het toerisme hebben we een samenwerking gerealiseerd: 

 Samen met het Stichting Renkums Beekdal hebben we het initiatief genomen om in oktober een 
Ronde Tafel conferentie te organiseren. Organisaties en instellingen die iets met toerisme te maken 
hebben werden daarvoor uitgenodigd. De grote belangstelling voor dit thema heeft er uiteindelijk toe 
geleid dat het Platform Lage Veluwe opgericht is; het Platform wil het toerisme in gemeente Renkum 
en de naastgelegen regio’s bevorderen en heeft verbinden en samenwerken als uitgangspunt. 
Stichting Exploitatie Renkumse Molen is lid geworden van dit Platform. 

 De samenwerking met Renkums Beekdal op educatief gebied is positief verlopen. 
We hebben een gezamenlijk les programma voor de groepen drie en vier van de basisscholen 
ontwikkeld. Dat programma is opgenomen in het Cultuurmenu voor de scholen. Gemeente Renkum 
heeft dit Cultuurmenu opgezet. Vrijwel alle basisscholen hebben op dit lesprogramma ingetekend en 
bezoeken de molen in schooljaar 2016-2017. Vrijwilligers van het Renkums Beekdal verzorgen de 
inleidende les. 



Dit programma wordt ondersteund door de coördinator Cultuureducatie van de gemeente. 

 Van twee middelbare scholen(Dorenweerd-college, Doorwerth en Pantarijn, Wageningen) zijn er 
groepen leerlingen op excursie geweest in de Renkumse Molen. 

 In een supermarkt in het dorp Renkum kregen we in 2016 een eigen schap, van waaruit onze 
molenproducten ook verkocht werden.  

 De eigenaar van een bloemenwinkel heeft in de weken rond de Molenverjaardag zijn étalage ingericht 
met het thema “molen”. 

 In een theewinkel in Renkum worden ook molenproducten verkocht. Omgekeerd wordt in de molen 
de Renkumse thee verkocht, zoals bij voorbeeld “Renkums Zomertuintje”. 

 De tuin- en woonwinkel in het dorp biedt in het koffie-en thee-hoekje Molenkoek en Renkumse  
Kruidkoek aan als “iets lekkers bij de koffie”. 

 Vanuit de molen is er een samenwerking in gang gezet met de kaaswinkel in Renkum. De echte 
Renkumse kaas “Old Redichem” wordt ook in de molen verkocht en in cadeaupakketten opgenomen. 

 Met een dames modezaak in Renkum is er in het najaar een actie met inzet op joint-venture gestart. 
Met die actie hebben veel klanten van deze modezaak een cadeaupakket bij de molen kunnen 
ophalen.  

 De Renkumse Molen heeft meegedaan aan de “Dag van de Renkumse Inwoners” die georganiseerd 
werd door Gemeente Renkum. 

 In september is een groep enthousiaste Australiërs voor een uitgebreide excursie naar de molen 
gekomen. 

 Tussen maart en september zijn er behalve veel fietsers, ook camping- en hotelgasten in de molen op 
bezoek geweest voor een rondleiding. 

We kunnen met trots zeggen dat de Renkumse Molen er toe doet in het dorp Renkum. We zien dat de 
activiteiten die we organiseren een verbindende werking hebben in het dorp.  De molen hoort bijna 3 jaar na 
de restauratie letterlijk en figuurlijk bij het dorpsbeeld.  

 

Renkum, januari 2017 

 

José Hofs-Monnereau, 

Voorzitter - Stichting Exploitatie Renkumse Molen 

 


