Jaarverslag 2021
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-/kerstpakketten;
• 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 2021 gehaald.

DE STAND VAN ZAKEN

Algemeen
Ook in het jaar 2021 is de wereld nog in de ban het COVID 19 virus, ofwel corona.
Wereldwijd worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen.
Vanaf januari 2021 wordt op grote schaal gevaccineerd. Helaas heeft dat nog niet geleidt tot het
einde van de pandemie. Naast vaccineren worden ook andere maatregelen genomen om de
verspreiding van het virus onder controle te krijgen. In Nederland hebben we te maken
gekregen met slimme lockdowns en beperkte lockdowns, met het begrip noodzakelijke en niet
noodzakelijke winkel, met een avondsluiting en een volledige sluiting van de horeca en de
evenementenbranche, met QR-codes, met een mondkapjesplicht in openbare gebouwen, het
openbaar vervoer en in winkels, met schoolsluitingen, een vaccinatiecampagne en een
boostercampagne.
Het woord “prikspijt” is gekozen tot het woord van 2021.
Dit alles heeft ook zijn invloed op de molen.
Het bestuur is blij dat de molenwinkel in de categorie “noodzakelijke winkel” valt en daardoor
open kan blijven.
Dat geldt niet voor de molen zelf.
Die was het grootste gedeelte van het jaar gesloten voor bezoekers.
De molenwinkel is, op de zaterdagen, een bedieningswinkel geworden. Door de toonbank zo te
plaatsen dat de doorgang belemmerd wordt, is dit goed te handhaven. Dit om de veiligheid van
de vrijwilligers en het publiek beter te kunnen beschermen.

Bestuur
Erik van Ark geeft aan dat hij zijn functie als voorzitter en als lid van het bestuur per 1 januari
2022 wil neerleggen. Harm Schonewille, thans algemeen bestuurslid, is bereid gevonden om
die functie van voorzitter in het bestuur over te nemen.

De officiële bestuurswissel zal op 1 januari 2022 plaatsvinden. Omdat Erik van Ark ook niet
langer in het bestuur zitting heeft ontstaat er een vacature.
Omdat volgens de statuten het bestuur uit een oneven aantal leden moet bestaan, zal worden
gezocht naar een nieuw bestuurslid.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2021 en verplicht besturen van verenigingen en
stichtingen om, in navolging van vennootschappen, regels op te stellen die betrekking hebben
op de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
De huidige statuten van de SERM sluiten onvoldoende bij deze nieuwe regelgeving aan en
zullen dus op termijn moeten worden aangepast. Het bestuur heeft besloten deze statuten
wijziging op te pakken en het komende jaar door te voeren.
Verkoop
Door de Corona-epidemie is de omzet van de molenwinkel in 2020 enorm gestegen.
Het bestuur is blij verrast dat deze hogere omzetcijfers ook in het jaar 2021 nagenoeg zijn
gehandhaafd. De voorzichtige conclusie dat een deel van de nieuwe klantenkring de molen als
winkel heeft gevonden, lijkt vaste vormen te hebben aangenomen.
Streekmarkten
Als gevolg van het Coronavirus zijn de meeste streekmarkten afgelast, omdat deze niet Coronaproof georganiseerd konden worden.
Dit jaar heeft de SERM alleen deel kunnen nemen aan het door het kasteel Doorwerth
georganiseerde markt op 28 augustus 2021.

Activiteiten op de molen
Corona heeft ook effect gehad voor activiteiten op de molen.
Nationale Molendag en Monumentendag konden door het beperkte aantal bezoekers dat was
toegestaan niet 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
De omzet van de molenwinkel is op ongeveer hetzelfde niveau gebleven als in 2020.
Het assortiment wordt gemonitord en bijgesteld wanneer blijkt dat een product onvoldoende
wordt verkocht of toegevoegd wanneer lijkt/blijkt dat er vraag naar is.
Vanaf 2021 zijn we de producten in ander gekleurde zakken zijn verkopen, van gebleekt en wit
naar natuurlijk bruin. Dit wordt door de vrijwilligers en klanten positief gewaardeerd.
Ons kassasysteem van Izettle is daarbij een hulpmiddel. Door de telkens weer uitgebreidere
mogelijkheden dat dit systeem biedt, worden ook de systeemvereisten waarop het systeem
draait opgevoerd. De gebruikte tablets van Apple bleken te oud zijn voor de minimale
systeemvereisten waar Izettle op draait. Aanschaf van nieuwe tablets bleek noodzakelijk.
Helaas een flinke kostenpost.
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/rooster 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 afgelopen jaar zijn nieuwe vrijwilligers toegetreden tot het team. Daarmee is de druk van de
bestaande groep om het schema te vullen afgenomen.
Het is te danken aan de inzet van velen dat de winkel kan draaien zoals deze draait. Het bestuur is
daar dankbaar voor, want zonder deze inzet is dat niet mogelijk.
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 extra druk heeft gelegd op de winkelmedewerker(s).

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 2021 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 zijn in de praktijk de “molen” en “winkel” nauw met elkaar verbonden.
In het jaar 2021 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 2021 in totaal vijf molenaars in opleiding (MIO’s) actief.
Vrijwilligers activiteiten
Nadat het in 2020 niet mogelijk is gebleken om activiteiten te organiseren voor alle vrijwilligers
van de molen was het in 2021 gelukkig mogelijk om een gezamenlijke barbecue te houden.
Het was fijn om weer eens met meer mensen bij elkaar te komen.
Als dank voor al het werk dat de vrijwilligers voor de molen doen heeft het bestuur met de
kerstdagen een attentie aan de vrijwilligers uitgedeeld.
Hopelijk kunnen we in 2022 weer bij elkaar komen.
Ontwikkelingen in 2021
Er hebben verschillende ontwikkelingen en activiteiten bij of vanuit de Renkumse Molen plaats
gevonden in 2021. 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:
• 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 2021 bij
was betrokken gering geweest:
• Oogstfeest kasteel Doorwerth
• 29, 30 en 31 december verkoop (M)oliebollen
• Op educatief is ook in 2021 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.

•

Door de Corona maatregelen is de molen voor het grootste deel van het jaar gesloten
geweest voor bezoekers.
• De samenwerking met onze graanleverancier de biologische boerderij Veld & Beek
verloopt goed. De tarwe en de rogge worden gemalen en de rogge wordt ook gebroken.
Bakker Stroop verwerkt het tarwemeel, de tarwebloem en roggemeel tot brood. De
Seelse Bakker verwerkt de roggebloem en de gebroken rogge tot respectievelijk
ontbijtkoek en roggebrood.
• De schoolbezoeken in het voorjaar zijn afgelast.
• De schoolbezoeken in de nazomer konden gelukkig nog net doorgang vinden.
Vanwege de steeds verder teruglopende belangstelling over de jaren heen, is besloten geen
extra aandacht te besteden aan Sinterklaas.
Ongeval
Op 6 december 2021 heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de molen. Tijdens
schoonmaakwerkzaamheden is één van de leerling molenaars van de luizolder op de
steenzolder gevallen. Omdat gevreesd werd voor zeer ernstig rugletsel is hij met hulp van de
brandweer, via de stelling, uit de molen gehaald en met de ambulance naar het
Radboudziekenhuis in Nijmegen overgebracht. Daar is hij geopereerd en helaas is het
noodzakelijk dat hij revalideert in de Sint Maartenskliniek in Ubbergen.
We hopen op een volledig herstel en een snelle terugkeer op de molen.
Van het ongeval is melding gedaan bij de Arbeidsinspectie. Naar het zich laat aanzien zal het
rapport van de Arbeidsinspectie begin januari 2022 worden uitgebracht.
Chris van Waveren
Op 4 september 2021 is Chris van Waveren overleden. Het is mede door zijn inzet en door zijn kennis
en ervaring op het gebied van politiek en gemeentebestuur dat de restauratie van de Renkumse
Molen tot een draai- en maalvaardig monument in de gemeente Renkum mogelijk is geworden. Vanuit
het bestuur is een condoleance gezonden naar de familie.
Donateurs en sponsoren
Het aantal vrienden van de molen is in 2021 nagenoeg gelijk aan het aantal in 2020.
Financieel
De Belastingdienst heeft aangegeven dat de molenwinkel btw-plichtig is. Het gevolg is dat de
penningmeester ieder kwartaal btw-aangifte moet doen. Het nadeel is het extra werk dat hier
mee gepaard gaat en de extra kosten. Het voordeel is dat van zaken die worden aangekocht
voor de winkel de verschuldigde btw kan worden afgetrokken.
Een overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2021 is te vinden in het financieel jaarverslag
op onze website www.renkumsemolen.nl
Slot
Het jaar 2021 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.
Vastgesteld door het bestuur op 31 januari 2022

