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1. Inleiding

Op 12 februari 1996 werd op initiatief van de toenmalige gemeente Hasselt de Stichting
tot Behoud van de Korenmolen “De Zwaluw” opgericht.
De doelstelling van deze stichting was en is nog steeds “het verwerven in eigendom, het
behoud en de instandhouding van de Korenmolen “De Zwaluw” alsmede het beheer door
het (doen) plegen van onderhoud, restauratie- en herstelwerkzaamheden en alle
handelingen, daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdende”. In dit verslag
wordt deze stichting verder Stichting Behoud genoemd.
Eveneens op 12 februari 1996 werd een tweede stichting opgericht, de Stichting Vrienden
van de Korenmolen “De Zwaluw”. Deze stichting heeft tot doel “de exploitatie, het (als
monument) in gebruik houden van de molen “De Zwaluw” en het financieel ondersteunen
van de eerder genoemde Stichting Behoud alsmede alle handelingen daarmee in de ruimste
zin van het woord verband houdende”. Deze stichting wordt verder in het verslag Stichting
Vrienden genoemd.
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2. Voorwoord

Het jaar 2017 stond grotendeels in het teken van de restauratie van “De Zwaluw”. Na een
tweetal intensieve jaren van voorbereiding kon eind 2016 de definitieve restauratieopdracht aan de molenbouwer worden gegeven. Begin maart werd dan eindelijk
gestart met de werkzaamheden, de bekroning op alle voorbereidende werkzaamheden.
Na de volledige onttakeling van de molen werd deze stap voor stap weer opgebouwd. Begin
juni werden onder toezicht van een groot aantal toeschouwers de nieuwe roeden gestoken
en enkele weken later kon er worden proefgedraaid met de nieuwe wieken. Naast de
werkzaamheden die door de aannemer werden uitgevoerd hebben de vrijwilligers het
nodige werk verzet door de bovenverdieping van het pakhuis te verbeteren. Het resultaat
mag er zijn. Kroon op de werkzaamheden was de feestelijke opening op 15 juli door de
Commissaris van de Koning in Overijssel mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten.
Ook dit jaar werd met grote voortvarendheid en ongekend enthousiasme door bestuur,
molenaars en vrijwilligers enorm veel werk verzet. Alle vrijwilligers hebben op zijn of haar
eigen werkgebied hun steentje bijgedragen; van voorbereiding tot uitvoering en van
opening tot afronding. Het streven van deze hechte club mensen om de beeldbepalende
monumentale molen op de kop van de Stenendijk voor Hasselt te bewaren is geslaagd.
Aan de eeuwenoude geschiedenis van “De Zwaluw” wordt dankzij alle molenwerkers weer
een bijzonder en actief jaar toegevoegd. De molen heeft weer een toekomst!
Jan van der Stege
Voorzitter bestuur
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3. Jaarverslag activiteiten

Van het bestuur
In het verslagjaar 2017 kwam het gecombineerde bestuur acht keer voor een vergadering
bij elkaar. Met als specifieke opdracht het begeleiden van de restauratie, kwam de in het
leven geroepen bouwcommissie ook acht keer voor een vergadering bij elkaar. De
commissie werd gevormd door de bestuursleden Kijk in de Vegte, Oolbekkink en Van der
Stege, molenaar Sleurink, adviseur Tiedema, aannemer Vaags en de toezichthouder van
Het Oversticht Temmink. Na voltooiing van de restauratie werd de commissie weer
opgeheven.
In de samenstelling van het bestuur heeft dit jaar geen wijziging plaatsgevonden. Wel vond
er een wisseling in de taakinvulling plaats. In de eerste vergadering van het jaar droeg
Anke Sterk-Schat na 15 jaar trouwe dienst het secretariaat over aan Arjan Wegerif. Na een
aantal rustige beginjaren werd haar secretariaatsperiode afgesloten met het hectische
fondsenwervingsjaar 2016. Zij heeft haar taak met enthousiasme en toewijding vervuld.
Als secretaris was zij een van de gezichten en een waardig ambassadeur van Korenmolen
“De Zwaluw”. Gelukkig verlaat zij het bestuur niet en blijft zij zich inzetten voor de molen.
Restauratie
Evenals 2016 was 2017 een bijzonder jaar voor Korenmolen “De Zwaluw” en zijn
medewerkers. Werd er in 2016 keihard gewerkt om met allerlei leuke activiteiten het
benodigde geld voor de restauratie bij elkaar te krijgen, in 2017 mochten we de vruchten
plukken van al dat harde werken. De restauratie, met als meest aansprekende klus de
vervanging van de complete wieken, startte in maart. Rondom “De Zwaluw” leek het nog
rustig, maar in de werkplaats van molenbouwer Vaags in Aalten werd volop gezaagd,
geschaafd, gebeiteld en nog heel veel meer. Op 9 maart werden de werkzaamheden echt
zichtbaar. De 60 jaar oude wieken werden ontmanteld en de 21 meter lange roeden door
de firma ten Klooster van de molen getakeld. Een spectaculaire actie, waar veel
nieuwsgierigen op af kwamen en waarbij ook de pers ruimschoots aanwezig was. De gehele
restauratieklus duurde tot ver in juni.
Opening
Op een stralende zaterdag 15 juli werd Korenmolen “De Zwaluw” op feestelijke wijze
opnieuw in werking gesteld. De opening vond plaats door de Commissaris van de Koning
in Overijssel mevrouw Ank Bijleveld, die de vang mocht lichten. Vele genodigden,
waaronder vertegenwoordigers van verschillende organisaties die de restauratie mede
mogelijk maakten, waren hier getuige van en hieven het glas na dit bijzondere moment.
Er kan worden teruggezien een prachtige dag.
Arjan Wegerif
Secretaris bestuur
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3. Jaarverslag activiteiten

Van de molenaars
Een jaar zoals het jaar 2017 beleef je als molenaar waarschijnlijk maar een keer in je
(molenaars) leven! Een molen die ruim 5 maanden stil staat om een rigoureuze restauratie
te ondergaan. Dit heeft zowel positieve als negatieve kanten. Positief, omdat je een molen
met beperkingen achter je laat en een molen terugkrijgt die er weer prachtig bij staat. Hier
hebben we met z’n allen keihard naar toe gewerkt. Negatief, omdat de molenstomp zonder
wieken er vijf maanden bij heeft gestaan alsof deze ernstig in verval was geraakt. Het leek
er even op dat het restant van de molen op de nominatie stond om gesloopt te worden.
Voor vele oudere Hasselters riep dit herinneringen op aan hun lagere school tijd toen de
molen ook een tijdje zonder wieken heeft staan wachten op het aanbrengen van nieuwe
exemplaren.
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3. Jaarverslag activiteiten

De molen was vorig jaar door alle financiële acties die we bedachten èn uitvoerden een
veelbesproken onderwerp. Er kwamen veel vragen over hoe het stond met de voortgang
van de restauratie en wanneer de opening was gepland. Om aan alle vragen tegemoet te
komen hebben we op zaterdag 13 mei een Molendag anders-dan-anders georganiseerd.
Deze keer geen draaiende molenwieken maar wel de mogelijkheid om de molenkap te
bezichtigen. Dit is normaal verboden terrein voor het publiek. Vele belangstellenden
hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Twee weken voor de officiële opening hebben
we samen met zeilmaker Sipke Koning de nieuwe zeilen voorgelegd en de eerste
omwentelingen met de nieuwe wieken gemaakt. Het draaien voelde direct goed. Met het
malen moesten we nog even geduld hebben omdat iedere molenaar hier zijn of haar eigen
ervaring mee wilde opdoen. Het zware kruien van de molenkap was een bleef een
probleem. Op zonnige en warme dagen zag je het bovendeel van de achtkant torderen en
de kap schokkerig rond gaan. Een tip van molenbouwer Vaags om grafietvet te gaan
gebruiken gaf enige verbetering maar nog lang niet het gewenste resultaat. Hoe dit
uiteindelijk is opgelost leest u in het jaaroverzicht 2018.
De resterende maanden van het jaar 2017 hebben we ingevuld met de bekende activiteiten
zoals in voorgaande jaren. Hoewel, met het evenement Hassailt hebben we twee volle
dagen gedraaid als achtergrond voor dit maritieme festijn. Op enkele zomerse zaterdagen
hebben we als gevolg van te weinig wind niet gedraaid en op andere winterse zaterdagen
moest het draaien achterwege blijven vanwege een te gladde stelling of omdat de zeilen
onder de ijzel zaten.
Als afsluiting van een mooi jaar stond de molen op 7 december de gehele dag in de vreugd
omdat het molenaarsambacht werd toegevoegd aan de UNESCO lijst van immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid.
Gerard Sleurink
molenaar
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3. Jaarverslag activiteiten
Verhuur
De grootscheepse restauratie van de molen dit jaar had forse gevolgen voor de verhuur.
Een half jaar lang was de molen het domein van timmerlieden, schilders, voegers,
dakdekkers enzovoort. De vrijwilligers verleenden regelmatig hand- en spandiensten en
de bouwcommissie vergaderde vele malen. De verhuur kwam hierdoor op een laag pitje te
staan.
Op Nationale Molen- en Gemalendag, de tweede zaterdag in mei, werd de molen
opengesteld voor een ieder die wel eens wilde zien wat er allemaal gebeurde voor het grote
geldbedrag dat met behulp van de gemeenschap was opgebracht. Er waren rondleidingen
tot boven in de kap, het hoogste punt in de molen, waar normaal geen bezoekers worden
toegelaten. Een spannende klim met als beloning een geweldig uitzicht over Hasselt!
Vervolgens kon er als vanouds een warme pannenkoek worden gegeten in het Pakhuis. Dit
alles stond garant voor een gezellige en geslaagde dag.
Toen in de zomer de storm en vooral het stof ging liggen werd de molen flink onderhanden
genomen met stoffer, blik en zeem. De verhuur kwam weer langzaam op gang.
De vrijwilligers hadden ondertussen ook niet stilgezeten. Zij knapten de Pakhuiszolder op.
De vroegere ramen aan de westzijde werden in ere hersteld. Er werd een glazen portaal
rond de trap aangebracht ter voorkoming van warmteverlies en er werd een extra
kastenwand voor het bergen van voorraad en archief geplaatst. Hierdoor is de zolder een
prettige ruimte geworden, geschikt voor de verhuur voor kleine vergaderingen, workshops,
cursussen en dergelijke. Een welkome verruiming van de verhuurmogelijkheden. Deze
inkomstenbron is een onmisbare factor in het voortbestaan van “De Zwaluw”.
Al met al werd de molen dit jaar toch nog vijftien maal verhuurd voor een familiefeestje
en werd er één huwelijk gesloten. Er waren enkele vergaderingen, zoals van onze vaste
huurder “De Vogelvriend” en ook de vogelexpositie kon in november gewoon doorgang
vinden.
Annet Wijnia Anke Sterk
Bestuursleden verhuur en accommodatie

Deze familie Agapornis of Lovebirds had
het zichtbaar zeer naar de zin in de
vernieuwde molen.
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3. Jaarverslag activiteiten

Public relations en communicatie
Het jaar 2017 was natuurlijk het jaar van de restauratie. In 2016 was doormiddel van
fondsenwerving het benodigde geld ingezameld voor deze grootschalige restauratie. Zowel
de fondsenwerving als de restauratie zelf leverde veel publiciteit op.
Net als in 2016 deed “De Zwaluw” weer mee met de Rabobank Clubkascampagne.
Ondersteund door een pakkende pr in de pers en vooral op de social media ging de molen
aan de Stenendijk er voor de tweede maal met het hoogste bedrag vandoor.
Hartverwarmend hoe de inwoners van Hasselt met hun stem de molen blijven steunen.
De werkzaamheden begonnen op 9 maart met het verwijderen van de wieken. De
molenaars moesten met pijn in het hart toekijken hoe de roeden van hun molen werden
verwijderd. Het leverde prachtige plaatjes op en er was volop pers aanwezig. Dagblad de
Stentor kopte: “DE ZWALUW GEKORTWIEKT, WIE MOOI WIL ZIJN MOET PIJN
LIJDEN” en er werd een paginagroot artikel aan gewijd. Ook de plaatselijke media
besteedden veel aandacht aan deze gebeurtenis en dat was nog maar het begin!
Op Nationale Molendag 13 mei nodigden bestuur en molenaars belangstellenden uit om
een kijkje te komen nemen in de onttakelde molen. Iedereen kreeg zo de gelegenheid om
zich op de hoogte te laten brengen van de stand van de werkzaamheden. Veel
belangstellenden maakten hier gebruik van.
Nog een spectaculair persmoment was het vervoer en plaatsen van de nieuwe, 22½ meter
lange roeden op 12 juni. Gezien de enorme lengte was hier een speciaal transport vanuit
Aalten voor nodig. Ook hier kwam de pers weer massaal op af. Het steken van de nieuwe
roeden, een nauwkeurig werk waar een hoogwerker aan te pas kwam, was geweldig om
te aanschouwen. Er verschenen weer mooie plaatjes in de diverse kranten. De Stentor
was met een camerateam aanwezig en interviewde een aantal toeschouwers. De krant
kopte met hoofdletters: “BOUWPAKKET OP HOOG NIVEAU GEEFT MOLEN DE
ZWALUW Z’N SMOEL TERUG!”.

Op 15 juli vond
de officiële opening plaats door
niemand minder
dan de Commissaris van de Koning, mevrouw
Ank Bijleveld.

7

3. Jaarverslag activiteiten

Er waren toespraken van o.a. Lodewijk
Zwierstra namens Vereniging De Hollandsche Molen. Hij roemde het doorzettingsvermogen en het enthousiasme
van bestuur, molenaars en vrijwilligers
van “De Zwaluw”, een voorbeeld voor
andere nog te restaureren molens in
Nederland. Al met al een gedenkwaardig
moment waarbij de pers ook weer goed
was vertegenwoordigd.

Als gevolg van de overmaat aan publiciteit die alle acties te weeg hadden gebracht, geniet
de molen inmiddels zelfs landelijke bekendheid. “De Zwaluw” diende als decor voor twee
televisie programma’s. Voor zowel “Mijn Pelgrimstocht” als voor “Geloof en een hoop liefde”
werd de gerestaureerde molen in prachtige beelden vastgelegd. Een hoofdrol was daarbij
weggelegd voor Foekje Pol, onze vrouwelijke molenaar met een goed verhaal. Dit maakte
indruk in de wereld van glitter en glamour.
Op Open monumentendag, 9 september, kon iedereen die nog niet in de gelegenheid was
geweest een kijkje nemen in de prachtig gerestaureerde molen. Het was een gezellige dag
met natuurlijk een optreden van het Hasselt’s Mannenkoor. Op het molenplein werden als
vanouds pannenkoeken gebakken die gretig aftrek vonden.
Tot slot draaiden op 30 december de molenaars dit bijzondere jaar uit. Radio Zwartewater
FM besteedde hier aandacht aan en de fotograaf van Hasselt Actueel schoot sfeervolle
plaatjes.
Atty Gijsen
Bestuurslid pr & communicatie
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3. Jaarverslag activiteiten

Beknopt restauratieverslag
Nadat in 2015 het restauratieplan door Bureau Van Reeuwijk Bouwmeester was opgesteld
en in 2016 de benodigde financiële middelen werden geworven kon in 2017 de restauratie
van start gaan.
Op zaterdag 25 februari draaiden de molenaars voor de laatste keer met de oude versleten
Schuitema roeden, die bij de restauratie in 1964 werden gestoken. Aan het einde van de
ochtend werd “De Zwaluw” symbolisch stilgezet en de zeilen verwijderd.
Dinsdag 7 maart arriveerden de medewerkers van Vaags Molenwerken in Hasselt om te
starten met de restauratie. Achter de schermen, in de werkplaats te Aalten, waren de
werkzaamheden inmiddels al enige tijd in volle gang. Het molenterrein werd in rap tempo
omgevormd tot een bouwplaats.
Reeds 2 dagen later, op donderdag 9 maart, werden met
behulp van een kraan van de firma Dick ten Klooster de
roeden gestreken en de staart verwijderd. Een volledig
onttakelde molenromp was enkele maanden zichtbaar
aan de skyline van Hasselt. Een dag later werd de
onderbouw uit het zicht onttrokken door een in snel
tempo opgebouwde steiger. Eind maart startte
voegbedrijf Heldoorn met het herstel van de
muurwerken en de firma Vaags startte met het herstel
van de stelling.

Dinsdag 11 april werd wederom met hulp van Dick ten
Klooster de ernstig aangetaste
windpeluw verwijderd en op
dinsdag 25 april takelde een
enorme torenkraan de robuuste nieuwe windpeluw weer
op de plek. De zichtbare heropbouw van de molen was begonnen.
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3. Jaarverslag activiteiten

In mei werd er gestaag doorgewerkt aan het herstel
van de stelling en de muurwerken. Maandag 22 mei
arriveerde nogmaals de torenkraan voor het nodige
hijswerk. De nieuwe lange spruit en de nieuwe
staartbalk werden aangebracht en vervolgens werd
de staart verder opgebouwd. De molen begon zijn
oude vorm weer langzaam terug te krijgen.

Maandag 12 juni was een heugelijke dag. Met een bijzonder
transport arriveerden de nieuwe
roeden in Hasselt. De kraan
werd nog een keer opgesteld en
onder toezicht van vele belangstellenden werden de nieuwe
roeden gestoken, een spectaculaire gebeurtenis! De volgende
dagen werden in hoog tempo de
geprefabriceerde
hekwerken
gemonteerd. Het oude vertrouwde beeld, “De Zwaluw”
mèt wieken, was weer terug.

Op zaterdag 24 juni werden de nieuwe
molenzeilen opgehangen, vakkundig
gemaakt door Sipke Koning. Trotse
molenaars konden vervolgens proefdraaien met hun vernieuwde molen. In
de daarop volgende dagen werd met
man en macht gewerkt aan de
afrondende werkzaamheden.
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In de week van maandag
10 juli, vlak voor de
opening, nam rietdekkersbedrijf Kleinjan de
kap onderhanden en werd
het riet hersteld. Na het
vervangen van de wipstok
en een afrondende schilderbeurt waren de restauratiewerkzaamheden gereed. Korenmolen “De
Zwaluw” staat er weer
prachtig bij.

Gedurende
de
werkzaamheden aan de molen hebben ook de vrijwilligers niet stilgezeten.
Er werd een begin gemaakt met het opknappen van de pakhuiszolder. Dit zal in een later
stadium verder worden
afgerond.

Daarnaast
is
er
veelvuldig
opgeruimd en schoongemaakt.
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Van de volledige restauratie is een prachtig beeldverslag gemaakt dat te zien is op het
Youtube-kanaal van de molen. (https://www.youtube.com/watch?v=_8f0iHFZy-4)
Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor iedereen die in de afgelopen jaren tijd
en energie hebben gestoken om de molen te behouden. Het restauratieproject heeft laten
zien waar een hechte groep mensen met elkaar toe in staat is, mede gesteund door vele
inwoners van Hasselt. Een grote, bijna niet te realiseren opgave werd met gezamenlijke
inzet tot een positief einde gebracht.
De restauratie van Korenmolen “De Zwaluw” werd uitgevoerd door:
Vaags Molenwerken B.V. – Aalten
Houtzagerij “Agneta” - Ruurlo
Almenum Houtcompagnie B.V. – Harlingen
Breman Techniek B.V. - Genemuiden
Voegbedrijf Heldoorn V.O.F. – IJsselmuiden
Bouwbedrijf Kijk in de Vegte V.O.F. - Hasselt
Rietdekkersbedrijf Kleinjan – Den Ham
Kraanverhuur Dick ten Klooster B.V. - Hasselt
Koning Molenzeilen - Leeuwarden
Bureau Van Reeuwijk Bouwmeester – Arum

De restauratie van Korenmolen “De Zwaluw” werd financieel mogelijk gemaakt door:
Gemeente Zwartewaterland
Meindersma-Sybenga Stichting
Oranjefonds
Oranjevereniging Hasselt
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Overijssel
Rabobank Vaart en Vechtstreek – Clubkascampagne 2016 & 2017
Rabobank Vaart en Vechtstreek – Fonds Coöperatief Dividend
Rotary Zwartewatersteden
Stichting Dinamo Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Stichting TBI Fundatie
Univé Stichting Voor Elkaar – Dik voor Elkaar-prijs 2016
Vereniging De Hollandsche Molen – BankGiroLoterij Molenprijs 2016
Inwoners Hasselt e.o.
Middenstand Hasselt e.o.
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4. Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2017 Stichting tot Behoud van de Korenmolen “De Zwaluw” te Hasselt
Balans per
31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Boekwaarde molen “De Zwaluw”
Boekwaarde bezoekersruimte en keuken
Spaarrekening Rabobank
Bankrekening Rabobank
TOTAAL ACTIVA

€
€

80.000
77.000
€ 2.165
€
2.695
€ 161.860

€ 80.000
€ 77.000
€ 90.000
€
1.747
€ 248.747

PASSIVA
Eigen vermogen Stichting
Reservering restauratie 2017
Rabobank hypotheek I
Rabobank hypotheek II
Rekening courant Stichting Vrienden
TOTAAL PASSIVA

€ 156.557
€
4.323
€
€
€
980
€ 161.860

€ 156.507
€ 91.277
€
341
€
195
€
427
€ 248.747

2017

2016

OPBRENGSTEN
Donatie Stichting Vrienden
Subsidie Gemeente Zwartewaterland
Subsidie Nationaal Restauratiefonds
Subsidies en donaties restauratie 2017
Actie wieken
TOTAAL OPBRENGSTEN

€
1.600
€
4.550
€
4.440
€ 96.574
€
100
€ 107.264

€
2.500
€
4.500
€
4.440
€ 91.986
€
305
€ 103.731

KOSTEN
Restauratiekosten
Onderhoudskosten
Kosten fondsenwerving
Kosten opening
Algemene kosten
Assurantiepremies
Heffingen en Belastingen
Rentelasten hypotheken
Rente en kosten rekening courant bank
Reservering gelden restauratie 2017
TOTAAL KOSTEN

€ 185.232
€
445
€
363
€
2.472
€
578
€
4.551
€
316
€
4
€
207
€ -86.954
€ 107.214

€
3.811
€
656
€
2.212
€
€
411
€
4.325
€
304
€
39
€
166
€
90.053
€ 101.977

RESULTAAT

€

€

Exploitatierekening

50

1.754

Verloop eigen vermogen

2017

2016

Eigen vermogen per 01/01
Toevoeging resultaat
Eigen vermogen per 31/12

€ 156.507
€
50
€ 156.557

€ 154.753
€
1.754
€ 156.507
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Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van de Korenmolen “De Zwaluw” te Hasselt
Balans per

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Kas
Spaarrekening Rabobank
Bankrekening Rabobank
Rekening courant Stichting Behoud
TOTAAL ACTIVA

€
177
€ 20.000
€ 2.845
€
980
€ 24.002

€
355
€ 14.000
€ 7.490
€
427
€ 22.272

PASSIVA
Eigen vermogen Stichting
TOTAAL PASSIVA

€ 24.002
€ 24.002

€ 22.272
€ 22.272

2017

2016

3.450
3.484
150
192
421
75
964
8.736

€ 4.078
€
940
€ 6.175
€
600
€
625
€ 2.575
€
407
€
503
€ 15.903

Exploitatierekening
OPRENGSTEN
Donaties Vrienden
Giften Wiekenactie
Verhuur molen
Verhuur trouwlocatie
Opbrengst molenpot
Opbrengst speciale dagen
Opbrengst projecten
Opbrengst meelverkopen
TOTAAL OPBRENGSTEN

€
€
€
€
€
€
€
€
€

KOSTEN
Klein onderhoud inventaris
Energiekosten
Kosten afvalverwerking
Schoonmaakkosten
Attenties en kado’s
Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en internetkosten
Algemene kosten
Kosten nieuwjaarsbijeenkomst
Kosten rekening courant bank
Donatie aan Stichting Behoud
Inkoop meel
Inkoop speciale artikelen
Kosten speciale dagen
Kosten projecten
TOTAAL KOSTEN

€
295
€ 1.351
€
85
€
639
€
75
€
199
€
570
€
144
€
629
€
63
€ 1.600
€
705
€
606
€
45
€
€ 7.006

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

RESULTAAT

€ 1.730

€ 7.451

Verloop eigen vermogen

2017

2016

Eigen vermogen per 01/01
Toevoeging resultaat
Eigen vermogen per 31/12

€ 22.272
€ 1.730
€ 24.002

€ 14.821
€ 7.451
€ 22.272

224
1.615
164
1.194
750
559
171
66
60
2.500
506
415
96
132
8.452
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5. Bestuurssamenstelling en mutaties

Bestuur Stichting tot Behoud van de Korenmolen “De Zwaluw” per 31-12-2017
Jan van der Stege
Arjan Wegerif
Marius van de Groep
Anke Sterk-Schat
Annet Wijnia
Atty Gijsen
Jan Oolbekkink
Jan Kijk in de Vegte

voorzitter
secretaris
penningmeester
accommodatiebeheer
accommodatiebeheer
pr / communicatie
vice-voorziter / bouwkundig advies
bouwkundig advies

Bestuur Stichting Vrienden van de Korenmolen “De Zwaluw” per 31-12-2017
Jan Oolbekkink
Arjan Wegerif
Marius van de Groep
Anke Sterk-Schat
Annet Wijnia
Atty Gijsen
Jan Kijk in de Vegte

voorzitter / vrijwilligersbeleid
secretaris / vriendenadministratie
penningmeester
exploitatie molen
exploitatie molen / projectcoördinatie Molenmuis
redactie nieuwsbrief

Bestuursmutaties
Arjan Wegerif heeft per 1 januari 2017 de functie van secretaris van de Stichting Behoud
en van de Stichting Vrienden overgenomen van Anke Sterk-Schat.
In verband met de toegenomen verhuur activiteiten is Anke Sterk-Schat samen met
Annet Wijnia verantwoordelijk voor het accommodatiebeheer en de exploitatie van de
molen.
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6. Molenaars en vrijwilligers

Molenaars
Anton Blankvoort
Arjan de Lange
Foekje Pol
Gerard Sleurink
Evert van der Steege
Peter Westerink – in opleiding
Dennis Westerink – in opleiding

Vrijwilligers
Hip Bloemhof
Fenny van Dijk
Henk van Dijk
Theo Eenkhoorn
Hilda Kapenga
Henk van der Steege
Ad Theil
Henk Winkelaar
Abel Wortelboer
Jan Zandbergen

Boekhouding
Cor Swart

Webmaster en social media
Klaasjan Pol
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7. Sponsors

Sponsors in natura / financieel van Korenmolen “De Zwaluw” in 2017
Gemeente Zwartewaterland - Hasselt
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed – Amersfoort
Rabobank Vaart en Vechtstreek - Hardenberg
Apotheek Hasselt - Hasselt
Breman Techniek - Genemuiden
KRC Van Elderen accountants en belastingadviseurs - Wezep
Gebr. Fuite veevoeders – Genemuiden
Kraanverhuur Dick ten Klooster - Hasselt
Bouwbedrijf Kijk in de Vegte – Hasselt
Ongedierte Bestrijding Nederland – Hasselt
Prestige Reclame – Genemuiden
Stoeten Geluid - Hasselt
Slagerij Van de Weg - Genemuiden
Welkoop – Hasselt
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8. Vrienden

Vrienden van de Korenmolen “De Zwaluw” in 2017
In het verslagjaar 2017 hebben 7 Vrienden hun bijdrage stopgezet en we kregen er 6
nieuwe Vrienden bij.
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal Vrienden 189, waarvan 175 betalend en 14
sympathiserend / meewerkend.
Wij spreken onze dank uit aan alle Vrienden die op welke wijze dan ook de Stichting
Behoud en de Stichting Vrienden gesteund hebben om Korenmolen “De Zwaluw” te
behouden voor het nageslacht.
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Korenmolen “De Zwaluw”
Stenendijk 7
8061 HP Hasselt
www.molendezwaluwhasselt.nl

Molen de Zwaluw, Hasselt
Secretariaat: bestuur@molendezwaluwhasselt.nl – telefoon 038 - 386 93 00
Inlichtingen accommodatie: info@molendezwaluwhasselt.nl – telefoon 038 – 477 21 91

