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Koningsspil
Voor de molen is de koningsspil een centraal
en onmisbaar onderdeel. In dit artikel gaat het
niet over de technische werking van de
koningsspil (daarover kunnen de molenaars u
veel beter informeren), maar het gaat nu over
de centrale rol die de molenaars, vrijwilligers
én donateurs binnen onze stichtingen vervullen. Hoewel zij zelf niet zo in de schijnwerpers willen staan, verdienen zij een groot
compliment voor hun inzet, vakkennis, bereidwilligheid, tijdsbesteding en financiële bijdragen. Bij deze: bedankt voor jullie inzet in
2013 en op naar 2014! Na een (eerste) jaar
penningmeesterschap is het tijd voor een
terugblik op 2013. Als eerste nog even terug
naar het jaar 2012. Het is goed om
duidelijkheid te geven waar onze stichtingen
financieel staan. U leest het goed, het gaat
over stichtingen, twee om precies te zijn:
Stichting tot Behoud van Korenmolen De
Zwaluw
en
Stichting
Vrienden
van
Korenmolen de Zwaluw. De stichting Behoud
is eigenaar van de molen en bijhorende
terrein en gebouwen. Deze stichting is
verantwoordelijk voor het onderhoud en
bijbehorende
subsidies. De Vriendenstichting organiseert diverse activiteiten rondom onze molen hetgeen extra geld oplevert
om onze molen in optimale conditie te
houden en niet-subsidiabele projecten uit te
kunnen voeren. De belastingdienst heeft het
voor de donateurs extra aantrekkelijk gemaakt om hun donatie fiscaal aftrekbaar te
maken als gift. Hiervoor is de zogenaamde
culturele ANBI bedacht waarmee de donatie
met de factor 1,25 aftrekbaar is. Nog meer
fiscaal voordeel of zo u wilt, minder fiscaal
nadeel. Indien u als donateur gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u uw donatie overmaken op het
bankrekeningnummer van de Stichting Behoud: NL11
RABO 0325 6113 00. Alleen deze stichting
heeft de status van Culturele ANBI. En als u
dan toch extra fiscaal voordeel geniet, kunt u
overwegen om uw jaarlijkse bijdrage te verhogen (met bijvoorbeeld 25%). Alvast bedankt! Daarmee betaalt zelfs de belastingdienst mee aan de instandhouding van onze
molen. Dan de financiën: over 2012 ontvingen wij voor de Stichting Behoud ruim € 6.000
aan subsidies en € 4.000 van de Stichting
Vrienden. Met dit totaal van € 10.000 konden
de onderhoudskosten, verzekeringspremies
en belastingen betaald worden. Ook konden
wij de rente en aflossing van de hypotheek
betalen (resterende schuld nog € 5.000). Met
€ 3.000 op de bank is deze stichting volledig
afhankelijk van subsidies en van de Stichting
Vrienden. De stichting Vrienden heeft in 2012
totaal bijna € 12.000 bijeengebracht met activiteiten en donaties. Daarvan worden de
kosten betaald om de molen elke week te
kunnen laten draaien en de molen onder de
aandacht te brengen van bezoekers, wandelaars, fietsers en (politieke) bestuurders. De
bankrekening vermeldt een saldo van ruim
€ 5.000 dat als extra (minimale) reserve
achter de hand wordt gehouden. Met een
bijdrage van € 4.000 aan de Stichting Behoud
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levert deze Vriendenstichting een Koningsbijdrage om de molen te kunnen onderhouden en de vaste lasten te kunnen betalen.
Kortom, u als donateur bent de spil die dit
allemaal mogelijk maakt. Onze dank daarvoor! Over het jaar 2013 zullen wij in het 1e
kwartaal 2014 verslag doen zodat u op de
hoogte blijft van de laatste stand van zaken.
Marius van de Groep
Vogelvrienden in De Zwaluw
Evenals vorig jaar was week 48 weer gereserveerd voor zo’n 200 prachtige vogels. Vijf
dagen lang was het in de molen een gekwetter van jewelste en een kleurrijk schouwspel.
Zo te horen hadden de vogels het best naar
de zin. Op de foto wilden ze niet, ze vlogen
en fladderden rond dat het een lieve lust was.
Met heel veel geduld is het uiteindelijk gelukt.
De plaatselijke vereniging heeft met deze tentoonstelling een traditie opgebouwd en wij
hopen dat deze nog jaren zal worden voortgezet.

Toelatingsexamen
“U weet wel ongeveer hoe de procedure
gaat.” Zo begon mijn examen. “U?” vroeg ik.
Ja, we gaan over op u om wat afstand te
bewaren. Die afstand is ze niet helemaal
gelukt, want naast het vragenvuur hebben we
ook plezier gehad en gingen ze al snel weer
over op ´je´. Het toelatingsexamen bestaat uit
vier onderdelen en wordt afgenomen op een
molen in Overijssel, in mijn geval in Kampen.
Eerst wordt begonnen met het praktische
werk: “Ga de molen maar op de wind zetten
en opzeilen.” Dat heb ik al zo vaak gedaan,
dus dat ging als een speer. Maar ondertussen
moest ik mijn hoofd er wel goed bijhouden,
want er werden allemaal vragen gesteld.
Waarom is dié ketting dikker dan die ketting?
Wat is een gording? Wat is het voordeel van
de wieken iets voorbij het midden zetten bij
opzeilen? Ik had juist voor een andere studie
een les gevolgd over multitasken. Dat schijnt
niet echt mogelijk te zijn. De taken worden
langzamer en minder goed uitgevoerd. Toch
moest ik aardig multitasken. Er werden me
zelfs vragen gesteld toen ik boven in de
wieken bezig was om lijnen om kikkers te
leggen. Na het opzeilen vertrokken naar de
kap, helemaal boven in de molen. De één na
de andere vraag werd gesteld. Ik kon aardig
goed antwoorden en als ik het niet helemaal
wist, werd ik op een ontspannen manier
geholpen door wat extra (sturende) vragen.
Af en toe kreeg ik de vier examinatoren zelfs
zo ver, dat ze met elkaar in discussie gingen.
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Korenmolen “De Zwaluw”
Het derde onderdeel waren vragen over
andere molens, bijvoorbeeld een pelmolen,
oliemolen, wipmolen en standaardmolen. Ik
was pas nog in een pel- en oliemolen in Rijssen geweest. Dat hielp erg bij het beantwoorden. Ik voelde me bij het vierde onderdeel een echte weervrouw. Depressies, fronten, wolken, hoge drukgebieden, onweer,
weerkaartjes kwamen allemaal voorbij. Na
een kopje koffie beneden in de molen werd ik
naar boven geroepen en direct van harte
gefeliciteerd! Nu óp naar het landelijke
examen in april. En dán mag ik helemaal
alleen de molen laten draaien.
Foekje Pol
Hier waren we heel blij mee:
- De levering van vet voor het smeren van de
neuten in de kap door slagerij van de Weg.
- Voor het reinigen van de betonnen vloer in
de molen door Stegeman Oppervlaktebehandeling.
- En van Leslie Sisouw de Zilwa kregen we
een prachtig boek over de Molens van Zuid
Holland.
We willen u allen hiervoor hartelijk bedanken.
Molenaarsavond maandag 30 december
Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar
het oude jaar weer uitgedraaid. Op 30
december verwelkomen de molenaars u in de
prachtig verlichte Molen De Zwaluw. Er
worden verhalen verteld over de molens
tijdens het begin van de vorige eeuw, toen er
nog volop graan werd gemalen. Ook kunnen
zij u alles vertellen over de werking van de
molen en de bijzondere onderdelen. Weet u
bijvoorbeeld wat een bonkelaar is? De
molenaars vertellen het u graag. In het
nostalgische interieur kunt u genieten van
Oudhollandse knieperties, heerlijke chocolademelk of een hartverwarmend glaasje
glühwein. Vanaf 20.00 uur staan de midwinterhoornblazers op de omgang om met
hun bijzondere klanken het oude jaar op
folkloristische wijze uit te luiden.
Een bezoek aan de molen is mooi te combineren met een bezoek aan het WG van de
Hulst festival in het historische centrum van
onze binnenstad. Het is een korte wandeling
maar zeker de moeite waard! De molen is
open van 16.00 uur tot 21.00 uur.

Wij wensen u goede feestdagen
en een heel gezond 2014
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