
 

 

 

 

   Jaarverslag 2017 

In 2017 heeft de opbrengst uit de exploitatie van de Renkumse Molen een stijging laten zien.  

De stand van zaken 

Mede op verzoek van klanten zijn er nieuwe producten ontwikkeld en ingekocht. Het assortiment aan 
producten dat in de molenwinkel verkocht wordt, is daardoor verder uitgebreid. Ook hebben we in 2017 het 
aantal vaste klanten zien toenemen. 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. Ook konden we rekenen op de financiële steun van een 
aantal donateurs uit het bedrijfsleven en van de groep “Vrienden van de Renkumse Molen”. De groep 
“Vrienden” breidt zich voorzichtig uit. In elk geval konden we in 2017 weer  voldoen aan de financiële 
verplichting die we als Stichting op ons genomen hebben: met een vast bedrag  bijdragen aan het onderhoud 
en de instandhouding van de Renkumse Molen. We blijven alert op kansen die we kunnen benutten om 
bekendheid te geven aan de molen. Een aantal van onze jaarlijks terugkerende activiteiten raakt 
langzamerhand bekend bij een groot deel van de inwoners van Renkum. Dat schept verwachtingen, waar we 
graag aan willen voldoen. Aan de andere kant leveren die activiteiten ons ook meer bezoekers en enthousiaste 
“Vrienden” op, die heel graag willen dat de molen zijn unieke plek in het dorp blijft houden. 

Een overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2017 is te vinden in het financieel jaarverslag op onze website 
www.renkumsemolen.nl 

Vrijwilligers   

De Renkumse Molen draait volledig op de inzet van een groep van zo’n 28 vrijwilligers, waarvan 16 
medewerkers volgens een rooster in de molenwinkel werken. Daarnaast hebben zij ook een rol  bij de 
activiteiten die ingepland worden.  

Er zijn twee molenaars die verantwoordelijk zijn voor het malen en het werk in de molen in het algemeen.  Zij 
hebben in 2017 aanvankelijk vier leerling molenaars begeleid; één van de leerling molenaars die al langer met 
zijn opleiding bezig was, is eind 2017 geslaagd voor zijn molenaars examen. Na een oproep in de lokale pers 
hebben zich nog eens drie leerling molenaars aangemeld! Ook de molenaars werken op vrijwillige basis. 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Renkumse Molen wordt gevormd door 5 personen uit de 
vrijwilligersgroep. Ook de bestuursleden draaien mee in de activiteiten die in of vanuit de molen plaats vinden. 

Ook de inzet, de steun en de 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 onderlinge verbondenheid tussen de vrijwilligers is er zeker; 
men is bereid elkaar te helpen waar dat kan of waar dat nodig is. Voor de vrijwilligers is in 2017 drie keer een 
gezamenlijke activiteit georganiseerd.  

 

Ontwikkelingen in 2017 

Een mooie opsteker was het nieuws dat eind 2017 naar buiten kwam: in het kader van de wens om oude 
ambachten te behouden, kreeg het beroep van molenaar een plaats op de wereld erfgoed lijst van UNESCO! 

http://www.renkumsemolen.nl/


Er hebben verschillende ontwikkelingen en activiteiten bij of vanuit de Renkumse Molen plaats gevonden in 
2017. 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:          de molen speelt een rol in het verbinden van de inwoners van Renkum 

Over alle ontwikkelingen en activiteiten is gecommuniceerd via de website van de molen en via de 
Facebookpagina van de molen. Ook publiceerde de lokale en regionale pers regelmatig over de Renkumse 
Molen. 

Interne ontwikkelingen: 

 In de zomer van 2017 is een deel van het houtwerk van de molen geschilderd door een professioneel 
schildersbedrijf 

 Samen met vrijwilligers van Stichting Renkums Beekdal zijn er van beide organisaties brochures rond 
gebracht bij alle horeca gelegenheden in gemeente Renkum, maar ook bij de campings en musea 

 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 

 Een belangrijke ontwikkeling is de omschakeling geweest naar het biologisch malen. In de loop van 
2017 zijn daar de voorwaarden voor gerealiseerd.  In oktober 2017 is een inspecteur van SKAL Bio-
Controle op bezoek geweest in de molen. Zij heeft een toelatingsonderzoek uitgevoerd. Naar 
aanleiding van het inspectierapport moesten er nog enkele aanpassingen gerealiseerd worden. 
Vervolgens kreeg de Renkumse Molen in november 2017 het certificaat voor Biologisch malen. Een 
mijlpaal! Nu wordt de “Biologische keten” in gang gezet: een boerderij in Heelsum die ook 
gecertificeerd is als Biologisch bedrijf, levert tarwe en rogge aan de molen. Daar wordt het gemalen en 
als meel afgeleverd bij de bakker in Doorwerth, die er biologisch brood van bakt. Eind 2017 is met dit 
proces gestart; in de eerste maanden van 2018 wordt dat helemaal ingevoerd 

Externe ontwikkelingen: 

 Markten en evenementen waar de Renkumse Molen in 2017 actief bij betrokken was of geïnitieerd 
heeft: 
1 april   Molenverjaardag (3 jaar) 
2 april   Lentemarkt Renkums Beekdal 
13 mei   Nationale Molen dag 
16 juni   Renkum Bomvol 
30 juni   Renkum Proeft 
9 september  Open Monumentendag 
24 september  Oogstmarkt kasteel Doorwerth 
30 september  Herfstmarkt Renkums Beekdal 
2 december  Sinterklaas in de molen met kleurplaten en cadeautjes-actie 
16 december  Lichtshow bij de molen 
17 december  Kerstmarkt Wolfheze 
21 december  Kerstmarkt met kerstpakketten Gemeentehuis Oosterbeek 
29/30 december  Verkoop (M)oliebollen van de bakker die ons meel af neemt 

 De samenwerking met Renkums Beekdal op educatief gebied is opnieuw 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, dat door Gemeente 
Renkum is opgezet. Vrijwel alle basisscholen hebben op dit lesprogramma ingetekend 
Dit programma wordt ondersteund door de coördinator Cultuureducatie van de gemeente. 

 Van de Wageningse school voor voortgezet onderwijs Pantarijn hebben enkele groepen leerlingen  



een educatief bezoek aan de molen gebracht 

 Enkele groepen van de buitenschoolse opvang uit Bennekom hebben in de zomervakantie een bezoek 
aan de molen gebracht  

 In de museumwinkel van kasteel Doorwerth ligt een bescheiden deel van ons assortiment in het schap 
voor verkoop aan museumbezoekers 

 In juli 2017 heeft de nieuwe burgemeester van Gemeente Renkum, mevrouw Schaap,  een 
werkbezoek aan de molen gebracht. Dit bezoek was onderdeel van haar kennismakingsronde in die 
periode 

 Twee onderbouw groepen van een Bennekomse basisschool hebben de molen bezocht, in het kader 
van het thema “Brood” waar ze over werkten 

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

De Renkumse Molen heeft een duidelijke plaats gekregen in het dorp Renkum. Regelmatig horen we van 
inwoners dat ze zo blij zijn met de gerestaureerde molen; men is trots op dit monument! 

Wij, als bestuur van de Stichting Exploitatie Renkumse Molen, kijken terug op een prettig, zinvol molenjaar. 
Met veel plezier hebben we voor de molen gewerkt en blijven dat ook in 2018 graag doen! 
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Voorzitter - Stichting Exploitatie Renkumse Molen 

 


