Jaarverslag 2020
Het doel van de Stichting Exploitatie Renkumse Molen (SERM) is om gelden bijeenbrengen
voor het behoud en onderhoud van de Renkumse Molen.
Dat doel probeert de SERM te bereiken door middel van diverse activiteiten:
• door het exploiteren van een molenwinkel;
• aanwezig zijn op diverse streekmarkten;
• organiseren van evenementen;
• verkoop van cadeau-/kerstpaketten;
• Werven van sponsoren en donateurs.
Op basis van de SIM (Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten, voorheen: BRIM) heeft de
SERM de verplichting om tenminste 40% van het begrote onderhoudskosten van de molen te
genereren.
Dat doel is in 2020 gehaald.
DE STAND VAN ZAKEN
Algemeen
Vanaf maart 2020 raakt de wereld in de ban van een pandemie: COVID 19 gaat over de wereld.
Dit nieuwe virus blijkt zeer besmettelijk en kan mensen ernstig ziek maken. Ziekenhuizen en
IC’s raken vol. De zorg kraakt in haar voegen. De maatschappij raakt deels ontwricht.
Na een eerste uitbraak in het voorjaar lijkt de epidemie in de zomer onder controle. Helaas blijkt
na de zomer dat het virus niet is verdwenen en ook niet onder controle is.
Maatregelen worden afgekondigd om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen.
Sluiting van horeca, theaters, musea, scholen en niet noodzakelijke winkels. Een verplichting tot
het dragen van mondkapjes en een 1,5 meter samenleving wordt doorgevoerd.
Dit alles heeft invloed op de gehele samenleving en daarmee ook op de molen en de
activiteiten van de molen.
Gelukkig is het virus goeddeels aan de vrijwilligers van de molen voorbij gegaan. Van hen die
wel ziek zijn geworden, kan gelukkig gezegd worden dat de klachten mild waren en dat zij weer
volledig hersteld zijn.
Bestuur
Yvonne van der Horst geeft aan dat ze haar taak als secretaris niet meer goed kan combineren
met een uitbreidend gezin en werk.
Yvonne is vier jaar als secretaris aan de SERM verbonden geweest.

Natuurlijk begrijpt het bestuur haar keuze, maar haar besluit wordt wel als een verlies ervaren.
Gelukkig wordt in september in de persoon van Wibby Dijkstra een goede vervanger gevonden.
Wibby is eerder als winkelvrijwilliger betrokken geweest bij de Renkumse Molen. Ze is dus niet
alleen een oude bekende, maar ook enthousiast om de taken van Yvonne over te nemen.
Besloten wordt tot een zorgvuldige functieoverdracht te komen.
De officiële bestuurswissel zal op 1 januari 2021 plaatsvinden.
Verkoop
Door het Coronavirus komt in de maatschappij een geheel nieuwe dynamiek: er wordt
gehamsterd. Niet alleen wc-papier, maar ook houdbare etenswaren zoals rijst en pasta en
meelproducten.
Al gauw zijn de supermarkten uitverkocht en dat ziet de Renkumse Molen terug in het aantal
verkopen. Vooral in het voorjaar stijgt de omzet aanzienlijk. De diverse soorten meel om brood
mee te bakken en gist worden verkocht als warme broodjes.
Ook nadat de gemoederen zijn bedaard en er niet meer gehamsterd wordt, blijft de omzet op
een hoger pijl dan in dezelfde periode vorig jaar.
Het bestuur concludeert daaruit voorzichtig dat een deel van de nieuwe klantenkring de molen
als winkel heeft gevonden.
Ook de verkoop van het door de Seelse Bakker gebakken brood is sterk gestegen.
Streekmarkten
Als gevolg van het Coronavirus zijn de meeste streekmarkten afgelast, omdat deze niet
Coronaproof georganiseerd konden worden.
Dit jaar heeft de SERM deelgenomen c.q. deel kunnen nemen aan
• 13 september 2020 Herfstfeest kasteel Doorwerth
• 26 september 2020 Herfstmarkt Renkums Beekdal.

Activiteiten op de molen
Corona heeft ook effect gehad voor activiteiten op de molen.
Nationale Molendag en Monumentendag, vielen beide in de strenge Corona periode, zodat
hiervoor geen activiteiten konden worden georganiseerd.
Wel heeft in het kader van de Airborne herdenking een tentoonstelling in de molen gehangen. Ook dit
jaar weer samengesteld door Jaap van Genderen.
Winkel
In de winkel is een nieuwe, grotere toonbank gemaakt. Door de opbergmogelijkheden en het
grotere werkblad is er meer opbergruimte gekomen. Daardoor wordt het aangezicht minder
rommelig. De toonbank staat op wielen is daardoor verplaatsbaar. In de Corona periode is dat
heel handig gebleken omdat de molenwinkel op zaterdagen, vanwege de drukte, niet langer
zelfbediening kon zijn. Met de toonbank kon een afscheiding gemaakt worden, zodat de
vrijwilligers veilig en op afstand konden werken.
Tevens is een nieuwe scheptafel gemaakt die in hoogte verstelbaar is. Dit komt het werkgemak
ten goede. De in potentie gevaarlijke opstapjes waarmee werd gewerkt zijn niet langer
noodzakelijk.
De winkel is geheel opnieuw en logischer ingedeeld. De verschillende productgroepen zijn nu
gegroepeerd.
Voorts is een grote slag gemaakt in de etikettering van de producten. Niet alleen is een barcode
aan het etiket toegevoegd. Op het etiket staat nu ook de productinformatie (zoals de
voedingswaarde) die volgens EU richtlijnen vereist is.
Vrijwilligers winkel

Alle activiteiten van de Renkumse Molen worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers.
Een groep van ongeveer 15 vrijwilligers is actief in de winkel van de molen. Voor de zaterdagen
wordt een schema gemaakt, zodanig dat zowel in de ochtend als in de middag twee vrijwilligers
de winkel bemensen. Zij verpakken en verkopen de meelproducten. Daarnaast is een deel van
deze groep vrijwilligers actief bij overige activiteiten van de molen. Het bestuur streeft er naar de
groep vrijwilligers uit te breiden, zodat minder druk wordt gelegd op de bestaande vrijwilligers.
Maar met een te grote groep, is het risico dat het contact met “de molen” verloren gaat en dat
komt de betrokkenheid niet ten goede.
Als gevolg van de onverwachte drukte die het gevolg was van de Corona epidemie is er extra druk
komen te staan op het bestuur en de vrijwilligers van de winkel vanwege de extra bestellingen en het
extra werk om de schappen gevuld te houden.
Dat is goed gelukt door de inzet van velen. Het bestuur is daar dankbaar voor, want zonder deze extra
inzet was het niet gelukt.
De molenwinkel wordt op zaterdagen door molenvrijwilligers bemenst. Op door de weekse
dagen kunnen meelproducten worden afgerekend in de winkel van de eigenaar van de molen.
Hierdoor is de molenwinkel in principe zes dagen in de week geopend. Het bestuur is zich er
van bewust dat dit, zeker in 2020, extra druk heeft gelegd op de winkelmedewerker(s).
Door de etiketten op de verpakkingen te voorzien van een barcode, wordt het werk voor de
winkelmedewerkers makkelijker.
Deze en de andere inzet, steun en inbreng van de eigenaar van de molen is onmisbaar voor het
goed functioneren van de SERM.
Ook in 2020 heeft een aantal vrijwilligers opgezegd. Het bestuur bedankt hun voor hun inzet.
De gehele vrijwilligersgroep is erg betrokken en bereid elkaar te helpen waar dat nodig is. In
deze positieve sfeer voelen nieuwe vrijwilligers zich snel thuis.
Vrijwilligers molen
Hoewel de molenaars die op de Renkumse Molen actief zijn, officieel geen vrijwilliger zijn bij de
SERM is het in de praktijk zo dat “molen” en “winkel” nauw met elkaar verbonden zijn.
In het jaar 2020 zijn op de molen vijf molenaars actief die verantwoordelijk zijn voor het malen
en het werk in de molen in het algemeen. Zij laten de molen, wanneer mogelijk op zaterdag en
maandag, draaien.
Daarnaast waren in 2020 in totaal vier molenaars in opleiding (MIO’s) actief.
Vrijwilligers activiteiten
Als gevolg van Corona bleek het niet mogelijk om tezamen met de vrijwilligers activiteiten te
organiseren.
Omdat het Bestuur de inzet van de vrijwilligers niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan zijn in
het voorjaar en met de kerstdagen attenties aan de vrijwilligers uitgedeeld.
Hopelijk kunnen we in 2021 weer bij elkaar komen.
Ontwikkelingen in 2020
In het voorjaar van 2020 werd de SERM verrast door de mededeling dat het bestuur van
carnavalsvereniging De Dolle Instuivers in al haar wijsheid heeft besloten de Gouden Stuiver toe te
kennen aan de Renkumse Molen. De uitreiking vond plaats op 22 februari 2020, te samen met de
bijbehorende oorkonde en feest waar alle vrijwilligers voor waren uitgenodigd.
Wij zien dit als een erkenning van de functie die de molen en de gemeenschap van Renkum heeft.
Er hebben verschillende ontwikkelingen en activiteiten bij of vanuit de Renkumse Molen plaats
gevonden in 2020. 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.
Voorts is in 2020 de brochure van de molen geheel opnieuw geschreven, samengeteld en
gedrukt.
Interne ontwikkelingen:
• Er zijn brochures rondgebracht 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
Externe ontwikkelingen:
Als gevolg van Corona is het aantal externe activiteiten waar de Renkumse molen in 2020 bij
was betrokken gering geweest:
• 13 september Oogstfeest kasteel Doorwerth
• 26 september Herfstmarkt Renkums Beekdal
• 5 december Sinterklaas kleurplatenactie op de molen
• 29, 30 en 31 december verkoop (M)oliebollen
• Op educatief is ook in 2020 de samenwerking met het Renkums Beekdal op
educatief gebied 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. Helaas is door Corona het voorjaarsprogramma geheel komen te
vervallen. Het najaarsprogramma dat direct na de zomervakantie van start ging,
kon wel doorgang vinden. Hoewel ook nu een paar scholen het vervoer en de
begeleiding niet tijdig konden regelen.
• Door de Corona maatregelen is de molen voor het grootste deel van het jaar
gesloten geweest voor bezoekers.
• Er is een wijziging gekomen in de samenwerking tussen onze graanleverancier de
biologische boerderij Veld & Beek en de Seelse Bakker. Omdat het voor de Seelse
Bakker niet langer mogelijk bleek om aan de administratieve eisen die SKAL stelt
aan biologische producten te voldoen, is de samenwerking tussen Veld & Beek en
de Seelse Bakker stopgezet. De Seelse Bakker blijft wel samenwerken met de
Renkumse molen door op zaterdag de broden te leveren. Daarnaast wordt op de
molen roggebloem gemaakt voor de Seelse Bakker. Veld & Beek heeft
samenwerking gezocht met bakker Stroop uit Wageningen. Tarwemeel en
roggemeel worden in het vervolg gemaakt voor bakker Stroop.
Donateurs en sponsoren
Het aantal vrienden van de molen is in 2020 ongeveer gelijk aan het aantal in 2019.
Financieel

Een overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2020 is te vinden in het financieel jaarverslag
op onze website www.renkumsemolen.nl

Het jaar 2020 is succesvol afgesloten. Er is voldaan aan de doelstellingen en uit de reacties van
het publiek maken we op dat de Renkumse Molen een vaste plaats heeft verworven in het
dorp.

Wageningen, januari 2021

Erik van Ark
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