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Stichting molen De Vijf Gebroeders
Jaarverslag 2016
1

Voorwoord
Het stichtingsbestuur van de molen "De Vijf Gebroeders" (verder te noemen “de Stichting") kan over
het jaar 2016 wederom terugkijken op een exploitatiejaar dat als positief mag worden beschouwd.
De molen verkeert zowel bouwkundig als technisch in goede staat en de exploitatie-, onderhoud- en
instandhoudingkosten zijn binnen het hiervoor beschikbare budget gebleven.
M.b.t. de zeer actieve vrijwilligersorganisatie van onze stichting moeten wij helaas melden dat door
langdurige ziekte van één der vrijwilligers, een ernstig persoonlijk ongeval in de molen van één
onzer molenaars en het overlijden van één der vrijwilligers, het jaar 2016 als een zwaar jaar voor
onze organisatie moet worden gekenmerkt. Het e.e.a. zal in het verslag nader worden beschreven.
Het stichtingsbestuur wil u middels dit jaarverslag inzage geven wat er allemaal over het jaar 2016 in
en rond de molen "De Vijf Gebroeders" is gepasseerd.
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Statutaire gegevens
De stichting molen “De Vijf Gebroeders” te Heinkenszand is statutair opgericht op 28 juni 2002 en
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland.
De stichting heeft sinds 11 november 2002 de molen “De Vijf Gebroeders” te Heinkenszand in
eigendom en heeft na het uitvoeren van een grondige restauratie in 2004-2007 de verplichting op
zich genomen de monumentale molen “De Vijf Gebroeders” bouwkundig en maalvaardig te
onderhouden, het doen draaien en te doen malen door gediplomeerd vrijwillige molenaar(s) en het
openstellen van de molen voor het publiek.
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Bestuur en organisatie
Het bestuur van de stichting molen “De Vijf Gebroeders” over het jaar 2016 bestaat uit de volgende
leden:
J.C. Filius
voorzitter
B.A. Quist
secretaris
J.G. Rosink
penningmeester
W.A. Vermuë
bestuurslid
M.S.J. Willems
bestuurslid
A. Spruijt
bestuurslid, toetreding per 1 december 2016
De stichting wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, met als doelstelling de belangen
van het molencomplex “De Vijf Gebroeders” zo breed mogelijk te verankeren in verschillende
maatschappelijke verbanden.
Over het jaar 2016 hadden de navolgende personen zitting in dit Comité van Aanbeveling, te weten:
Drs. C. Miermans
Wethouder gemeente Borsele;
Ing. C.A.R. Wullems
Oud directeur Total Raffinaderij Antwerpen;
Dhr. A. Verbree
Voorzitter vereniging “De Zeeuwse Molen”.
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Hoewel geen lid van het statutaire bestuur, wordt de stichting regulier ondersteund door een zevental
enthousiaste vrijwilligers, te weten:
Jac. Kodde
J. Nuijten
K. Timmers
M. Polderman
J. Grim
J. Verweijmeren
J. van der Scheer

: Vrijwillig molenaar
: Elektrotechnisch beheer (zie "In Memoriam")
: Werkzaamheden logistiek
: Werkzaamheden logistiek
: Werkzaamheden algemeen
: Werkzaamheden algemeen
: Werkzaamheden algemeen (langdurig ziek)

Naast bovengenoemde vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten voor allerlei werkzaamheden aan en
rond de molen, wordt het stichtingsbestuur tijdens activiteiten als boerenmarkten en andere
evenementen extra ondersteund door nog een vijftiental vrijwilligers en vrijwilligsters die mee
helpen deze evenementen succesvol te doen verlopen.
Sinds september 2016 is weer een molenaar in opleiding (MIO's) die met regelmaat op molen De
Vijf Gebroeders is te vinden met als doel kennis en inzicht te vergaren t.b.v. het beoogde
molenaarsdiploma.
Bijzonder mag genoemd worden dat het deze keer een vrouwelijke kandidaat betreft, zij is reeds
werkzaam bij een molenaarsbedrijf en wil in de praktijk ook daadwerkelijk zelf een molen kunnen
bedrijven.
Op 31 augustus 2016 is onze vrijwillige molenaar dhr. Jac. Kodde, na een maalmiddag bij het
verlaten van de molen, getroffen door een ernstig ongeval. Het trapluik van de graanzolder is om het
gewicht van dit luik enigszins beheersbaar te houden voorzien van een contragewicht. Juist op het
moment dat dhr. Kodde het luik wilde sluiten brak ongelukkigerwijs de staalkabel van dit
contragewicht en klapte het volle gewicht van het luik op dhr. Kodde waardoor deze van de trap
werd geslagen en ca. 5 m. naar beneden is gevallen. Hoewel wij van geluk mogen spreken dat dhr.
Kodde op zijn voeten terecht kwam is het letsel aan zijn voet zeer ernstig en zijn wij als stichting ons
er terdege van bewust dat dit ongeval noodlottig had kunnen aflopen. Er zijn direct maatregelen
genomen om dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.
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In Memoriam, Jan Nuijten, † 24 oktober 2016
Op 24 oktober 2016 bereikte het stichtingsbestuur het droeve bericht dat na een periode van ziek zijn
was overleden onze vrijwilliger Jan Nuijten. Jan was zeer betrokken bij de molen en de stichting en
zijn technische inbreng was van grote waarde, de molenstichting verliest met het overlijden van Jan
een zeer gewaardeerd persoon. Jan, je was er voor de molen, je was er voor het team. In onze
herinnering leef je voort zoals wij je hebben gekend.

Jan Nuijten

Zoals Jan het graag wilde

Jan had de wens uitgesproken zijn condoleance bezoek bij de molen te mogen houden waarbij dan
koffie met pannenkoek diende te worden geserveerd.
Het spreekt voor zich dat het stichtingsbestuur invulling aan deze wens heeft gegeven. Daar bekend
werd dat het aantal bezoekers boven de mogelijkheden van bij de molen aanwezige huisvesting zou
groeien is bij de molen snel een grote tent geplaatst . In totaal mocht de familie rekenen op ca. 250
bezoekers waaruit blijkt dat Jan niet alleen bij de molen geliefd was maar ook bij vele anderen.
Het weer werkte er aan mee om deze wens van Jan maximaal tot uiting te laten komen, dit daar vele
bezoekers genoegen dienden te nemen met het meubilair wat in allerijl buiten was opgesteld.
4

Beleidsplan
De statutaire doelstellingen van de stichting zijn vertaald in een uitvoerig beleidsplan. Dit beleidsplan
is in december 2013 voor de periode 2014 - 2020 herzien en richt zich nu voornamelijk op het in
stand houden, onderhoud en exploitatie van de molen. Daarbij is de doelstelling om een passende en
rendabele exploitatievorm voor de molen in te richten en in stand te houden.

5

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Verzekeringen
Ook over het jaar 2016 heeft het stichtingsbestuur de molen, zijn bestuurlijke
verantwoordelijkheid en de werkzaamheden middels verzekeringen gewaarborgd.
De lopende verzekeringen over 2016 zijn:
- brand, storm en inboedelverzekering (onderdeel van gemeentelijke verzekeringen);
- bedrijfsrisicoverzekering (waaronder WA-verzekering);
- ongevallenverzekering (leden bestuur en vrijwilligers);
- de Vrijwillige molenaars en molenaars in opleiding zijn verzekerd, voor zowel WA als
ongevallen, via het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM).
- Inboedel- en opstalverzekering bezoekersruimte.
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M.b.t. de ongevallen verzekering voor de bestuursleden en de vrijwilligers is, daar de huidige
ongevallenverzekering met het bereiken van de 70-jarige leeftijd van de vrijwilliger verviel, de
ongevallenverzekering bij Interpolis per 31december 2016 beëindigd en is onder de
vrijwilligersverzekering VGN van de gemeente Borsele een nieuwe verzekeringsovereenkomst
aangegaan.
Instandhouding molen
Voor het in standhouden van de molen is op basis van door de Monumentenwacht (SCEZ)
uitgevoerde inspectie een Periodiek Instandhouding Plan (PIP) 2013 -2018 opgesteld. Door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is voor deze periode een subsidiabel bedrag van €
50.000,-- aan instandhoudingonderhoud toegekend waarvan maximaal 60%, zijnde € 30.000,-- bij
daadwerkelijke besteding aan subsidie wordt uitgekeerd.
Daarnaast verleent de gemeente Borsele in het kader van de "Subsidieverordening DVN2.0
Erfgoedzorg Borsele 2014" een jaarlijkse subsidie van 20% van de jaarlijkse instandhoudingkosten
met een maximum van € 1500,--. Aanvullend daarop verleent de gemeente Borsele onder
voorwaarde dat de molen in het afgelopen jaar minimaal 30.000 omwentelingen heeft gemaakt en
minimaal 30 dagen open is geweest voor bezoek een subsidiebedrag van € 500,--.
Voor de uitgevoerde werken vallend onder het PIP (Projekt Instandhoudings Plan) is over de periode
2016 subsidie aangevraagd bij zowel RCE als gemeente Borsele.
Veiligheid
In het kader van de vereiste veiligheid van molen, medewerkers en bezoekers zijn over het jaar 2016
de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Periodiek jaarlijks verplichte inspecties;
- Controle van de bliksembeveiliging;
- Controle van de brandblussers;
- Controle van EHBO-koffer.
-Waar mogelijk update van RI&E voorwaarden
-Opzet gemaakt van op de molen D5G toegesneden Huishoudelijkreglement
-Opzet gemaakt van op de molen D5G toegesneden Veiligheidsreglement
-Opzet gemaakt van op de molen D5G toegesneden Hygiëne code HACCP
-Met betrekking tot de controle van de bliksembeveiliging dient te worden opgemerkt dat in overleg
met de verzekeringsinstantie en de gemeente Borsele is besloten deze jaarlijks te blijven uitvoeren,
echter met dien verstande dat het ene jaar de inspectie wordt uitgevoerd door een erkend
bliksembeveiligingsbedrijf en het andere jaar door de bliksemkeuringsdienst van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars.
In het jaar 2016 is de controle van de bliksembeveiliging uitgevoerd door Hommema
Bliksembeveiliging.
De bliksembeveiliging van de molen voldoet aan opgelegde normering en de bevindingen zijn
vermeld in een keuringsrapportage.
Ondanks dat de rapportage aangeeft dat de bliksembeveiliging voldoet aan de normering is naar
Hommema Bliksembeveiliging een aantekening uitgestuurd gezien de slordigheid in uitvoering en
rapportage.
-Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd (update RI&E rapport). De nieuwe RI&E voor molens,
waarin met name de veiligheid voor bezoekers wordt benadrukt, is eind 2012 door het
stichtingsbestuur aangekocht. Een aantal aanvullende eisen, voor detail zie hoofdstuk 13, zijn over
2016 uitgevoerd en zal in 2017 worden vervolgd.
Uit het toesnijden van de RI&E op de molen De Vijf Gebroeders, kwam naar voren dat op diverse
punten geen duidelijke handreiking voor de medewerkers en bestuursleden van de molen De Vijf

Pagina 6 van 14

Gebroeders voorhanden was. Hierop is reeds in 2015 door dhr. Kodde, vrijwillig molenaar (VWM)
op D5G, een format voor het Huishoudelijkreglement (HR) en het Veiligheidsreglement (VR)
uitgewerkt. Helaas is de invulling in detail van dit HR en VR in 2016 nog niet uitgewerkt.
Doelstelling is dit in 2017 wel te realiseren.
-Hygiëne code HACCP, hoewel de molenaars en logistieke medewerkers naar beste weten de i.v.m.
het werken met voedingswaren vereiste hygiëne naleefden, ontbrak tot nu toe een duidelijke richtlijn.
Hiertoe is de bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) beschikbare hygiënecode
vertaald voor toepassing in de molen De Vijf Gebroeders.
In dit document staan richtlijnen en de daarbij te hanteren Hygiëne maatregelen bij werkzaamheden
in de molen.
6

Promotieactiviteiten en bezoeken
Activiteiten
Om de monumentale molen onder de aandacht van de bewoners van Heinkenszand en de regio te
brengen zijn gedurende het verslagjaar, naast de reguliere openstelling op de zaterdagen, de volgende
activiteiten georganiseerd, o.a.
-14 mei
: Nationale Molendag
- 9 juli
: Braderie Heinkenszand / Boerenmarkt;
-13 september : Open Monumentendag.
De boerenmarkt die aanvankelijk gelijktijdig met de Nationale Molendag zou worden gehouden is
helaas door samenloop van omstandigheden komen te vervallen.
Bezoeken
Het aantal bezoekers in de molen over 2016 bedraagt ca. : 671 personen, dat is t.o.v. 2015 een kleine
terugloop. Mede oorzaak van het teruggelopen aantal bezoekers is het niet doorgaan van de
boerenmarkt op 14 mei tijdens de Nationale Molendag. Ook waren er over 2016 geen
schoolbezoeken en weinig groepsbezoeken. De stichting hoopt dat in 2017 het bezoekersaantal weer
zal toenemen.
Tijdens de Nationale Molendag, Boerenmarkt en Open Monumentendag mochten wij aan bezoekers
in de molen ontvangen:
-14 mei
- 9 juli
-10 september

Nationale molendag
Braderie / boerenmarkt
Open Monumentendag

: 68 bezoekers
: 190 bezoekers
: 30 bezoekers

Evenals in 2015 was in de maanden juli en augustus 2016 de molen op de woensdagmiddagen
opengesteld voor bezoek.
De groepsbezoeken die wij over 2016 in de molen mochten ontvangen waren:
Automobielclub Leopard (België) : 72 pers.
't Gilde De Bevelanden
: 40 pers.
Personeel Vrijwilligershuis
: 20 pers.
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De Automobielclub Leopard had vooraf ons domein bekeken hetgeen resulteerde in een bezoek met
34 Old Timers. Daar zij niet alleen mooie oude auto's meebrachten maar ook fantastisch weer kon
deze dag niet meer stuk hetgeen resulteerde in een gezellige bijeenkomst. Het ontvangstgebouw en
dit jaar aangekochte terrasmeubilair werden optimaal benut.

Mooie oudjes waren er bij
De herkomst van de individuele bezoekers aan de molen is ontleend aan het gastenboek.
Zo mochten wij bezoekers niet alleen uit Nederland maar ook van vele andere nationaliteiten
ontvangen:
- Heinkenszand
- Overig Zeeland
- Overig Nederland (alle windstreken)
- België
- Duitsland
- Italië
- Portugal
- Oostenrijk
- Engeland

- Japan
- Australië
- Canada
- Mexico
- Bolivia
- Zuid Korea
- Saudi Arabia

Met zo'n diversiteit aan nationaliteiten kom je soms leuke verrassingen tegen, zo werd er in de
bezoekersklomp een briefje van 1000,-- gevonden. Alleen jammer dat het een briefje van
1000,-- Won was (Zuid Koreaanse munteenheid) en dat de koers t.o.v. de Euro erg laag ligt. Maar het
gebaar alleen al geeft aan dat de bezoeker onze molen bijzonder vond.

1000 Won = 80 Eurocent
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Statistische gegevens 2016
Het aantal omwentelingen over 2016 bedraagt:1.230.948 - 1.108.059 = 122.889. Dat is ca. 2.000
omw. minder dan voorgaand jaar. Mede oorzaak van het minder aantal omwentelingen is een
windstille periode en door het uitvallen van één der molenaars heeft de molen meerdere keren niet
gedraaid.
De molen was 47 zaterdagen en 19 dagen door de week geopend voor publiek.
Gemalen: netto ca 1.246 kg tarweproducten t.b.v. verkoop aan thuisbakkers
- 307 kg. Volkorenmeel
- 234 kg. Tarwebloem
- 22 kg. Griesmeel
- 15 kg. Zemelen
- 163 kg. Speltmeel
- 168 kg. Speltbloem
- 32 kg. Roggemeel
- 305 kg. Pannenkoekmeel
T.o.v. het voorgaande jaar is dit ca. 250 kg. minder hetgeen is gerelateerd aan het
wegvallen van een boerenmarkt en ook is merkbaar dat de vraag naar speltmeel aan het
afnemen is.
Het malen gebeurt bij voorkeur op de zaterdagen door de vrijwillige molenaars, het inpakken in
verkoopeenheden wordt door enkele vrijwilligers op de dinsdagen gedaan.
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Exploitatie
Het stichtingsbestuur kan melden dat de exploitatie van de molen m.b.t. het bedrijven van de molen
en het in goede staat te onderhouden succesvol verloopt.
De Boerenmarkt op 9 juli 2016 mag een succesfactor worden genoemd, het weer werkte naar volle
tevredenheid mee en deed menige bezoeker van de Braderie en de Boerenmarkt bij de molen
neerstrijken op het terras. De koffiedames serveerden liters koffie en de nodige frisdrank. Ook de
bakkers van de pannenkoeken hadden hun handen vol om de vraag naar pannenkoeken bij te houden,
ruim 500 pannenkoeken zijn er gebakken.

Impressie van de drukte op de Boerenmarkt en bij de "Meuleschure"
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Ook de verhuur van het gebouw, 13 keer over 2016, geeft een welkome aanvulling op het
exploitatiebudget van de stichting.
Met de bij de stichting in beheer zijnde touwbaan zijn in 2016 een aantal demonstraties touwslaan
uitgevoerd, o.a. op 800 jaar Zierikzee, Havendagen Middelharnis, Goedereede, de historische
markten in Veere, zomermarkt in Vrouwenpolder en havendagen Zierikzee. Ook de opbrengst van
deze demonstraties draagt bij aan het exploitatiebudget van de stichting.

Over belangstelling niet te klagen.
Op uitnodiging van de in de nabijheid van Heinkenszand gelegen "Boerderijwinkel van Damme",
heeft de stichting deelgenomen aan de door hun georganiseerde Boerenerfmarkt.
Hoewel gezellig druk viel de verkoop enigszins tegen en moet de deelname meer gezien worden als
het zich presenteren van de molenstichting.

Rinus prijst zijn koopwaar aan
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Bijeenkomsten en vergaderingen
Naast zes reguliere bestuursvergaderingen zijn in 2016 nog enkele belangrijke bijeenkomsten te
melden waaraan door het stichtingsbestuur is deelgenomen, te weten:
- Voor- en najaarsbijeenkomsten Vereniging “De Zeeuwse Molen”;
- Participatie in werkgroep "Inrichting spoorgebied cq molenomgeving";
- Participatie in het samenwerkingsverband "Borsele op de Kaart";
- Deelname aan de landelijke contactdag De Hollandsche Molen.
Op de landelijke contactdag is o.a. de nieuwe subsidieregeling SIM voor molens gepresenteerd.
Het stichtingsbestuur neemt deel in de projectgroep "Borsele op de kaart", waarin alle ondernemers
in de recreatiesector en landwinkels tot een samenwerkingsverband zijn gekomen, met als doel de
regio te promoten en te laten zien wat de regio heeft te bieden.
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Donateurs
Het aantal donateurs vertoont t.o.v. 2015 een kleine daling, er staan momenteel 115 personen als
donateur geregistreerd.
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Financieel
De stichting sluit het jaar 2016 t.a.v. benodigde instandhoudingkosten en exploitatiekosten af met
een terugloop van ca. € 2000,-- op de financiële reserve. Deze terugloop is deels toe te schrijven aan
het niet doorgaan van één der Boerenmarkten en deels aan de mindere verkoop van meelproducten.
Ook de investering aan terrasinrichting en extra keukenbenodigdheden droeg bij aan de terugloop
van de financiële reserve. De benodigde exploitatiegelden werden naast de donateurgelden en BRIMsubsidie verworven uit de verkoop van meelproducten en activiteiten als de boerenmarkten,
touwslaan en verhuur gebouw. Door deze inkomsten konden de niet subsidiabele kosten over 2016
worden gedekt.
De voor de instandhouding geldende subsidieregeling Brim is op basis van het Periodiek
Instandhouding Plan (PIP) voor de over 2016 uitgevoerde werken als voorschot toegekend.
Het stichtingsbestuur blijft zich richten op een rendabele exploitatie van de molen met als doel de
jaarlijkse exploitatiekosten dekkend te krijgen.
Voor het financieel verslag wordt verwezen naar de jaarrekening 2016.
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PR en publiciteit
In 2016 zijn diverse activiteiten van de stichting als de Nationale Molendag, de Boerenmarkt en de
Open Monumentendag onder de aandacht van de pers en het publiek gebracht.
Donateurs, vrijwilligers, sponsors, samenwerkingspartners en vele andere betrokkenen worden op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels een nieuwsbrief.
Ook middels de website www.de5gebroeders.nl is steeds actuele informatie beschikbaar.

13

Uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten
In 2016 zijn in het kader van exploitatie en onderhoud een aantal onderhouds- en
exploitatiewerkzaamheden uitgevoerd, de uitgevoerde werkzaamheden zijn te verdelen in:
- Instandhoudingonderhoud (BRIM-regeling);
- Werkzaamheden in het kader van RI&E;
- Eigen werkzaamheden (niet subsidiabel).
Conform het Instandhoudingplan (Brim-regeling) zijn uitgevoerd:
- Bliksembeveiliging gecontroleerd;
- Brandblussers gekeurd;
- Onderhoudswerk aan het metselwerk
- Algbestrijding op de buitenzijde van de molenromp
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- Diverse molemakerswerkzaamheden als:
De vang
Daar reeds vanaf de oplevering na de restauratie de vang (rem) de neiging heeft tot trillen en
brommen en het vermoeden aanwezig was dat dit tot schade aan het halslager heeft geleid is door de
molenmaker de vang gedemonteerd en vermaakt. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat
geleid en blijft de vang bij het vangen van de molen trillen en brommen. Dit vergt van de molenaars
bij het vangen enige alertheid opdat het trillen binnen de perken blijft
Het steenrondsel
Van het steenrondsel van de blauwe steen zaten enkel staven los hetgeen tijdens bedrijf leidde tot
een ratelend geluid van het rondsel.
Door de molenmaker zijn de boven en onderplaat gedemonteerd en de stutten tussen de boven en
onderplaat iets ingekort. Ook zijn de staven aan onder en bovenzijde iets conisch gemaakt zodat de
staven klem worden getrokken tussen de platen.
Het luiwiel
Daar de luitafel enige onbalans vertoonde is deze in eigenbeheer opnieuw uitgelijnd.
Tijdens dit uitlijnen werd ontdekt dat het luiwiel niet geheel rond was waardoor de lui-as bij elke
omwenteling een paar centimeter op en neer ging. Dit was ook de oorzaak van het steeds loswerken
van het luilager aan muurzijde.
Het luiwiel is in eigen beheer gedemonteerd en naar de molenmaker gebracht om het wiel weer rond
te laten maken.
Tijdens de reparatie van vang en steenrondsel is het luiwiel door de molenmaker teruggeplaatst op
de lui-as en opnieuw uitgelijnd. Men kan nu stellen "Het loopt als een zonnetje"

Molenmaker Lei bezig met het uitlijnen van het luiwiel
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Uitvoerde werkzaamheden in het kader van RI&E
Naar aanleiding van het ongeval met het trapluik is de hijsconstructie van luik met contragewicht
zodanig aangepast dat men bij het openen en sluiten niet meer direct onder het luik staat maar het
luik opent en sluit middels een lierconstructie op de begane grond. Tevens is in de RI&E opgenomen
dat de gehele constructie van lier, staalkabels en geleiderollen jaarlijks wordt gecontroleerd op
eventuele slijtage.

Handlier t.b.v. openen en sluiten trapluik
Eigen werkzaamheden (niet subsidiabel):
Elke dinsdagmorgen zijn 6 tot 7-tal vrijwilligers in en rond de molen bezig met diverse
werkzaamheden als:
- Diverse werkzaamheden aan en in de molen
- Diverse werkzaamheden aan de gebouwen op het molenterrein
- Diverse terreinwerkzaamheden.
- Schoonmaakwerkzaamheden in het kader van de HACCP
- Logistieke werkzaamheden
Naast genoemde werkzaamheden zijn in totaal 43 werkzaamheden aan de molen en de
gebouwen uitgevoerd en daarnaast zowel het terrein als interieur van de molen regelmatig
geschoond.
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Ook is de vulinrichting voor het vullen van de zakjes met meel grotendeels vernieuwd. Het prototype
was opgebouwd uit MDF-platen. Het geheel is nu door de metaalopleiding SMEO uit
Terneuzen vervaardigd in RVS-plaatmateriaal waarmee de vulinstallatie voldoet aan de
HACCP-richtlijn.

De vernieuwde vulmachine
14

Samenvatting
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er ook in 2016 wederom veel werk is verricht. Dank
gaat uit naar ieder die daaraan heeft bijgedragen.
Het stichtingsbestuur blijft zich ook in 2017 onverkort inzetten om een renderende exploitatievorm
met en rond de molen in stand te houden.
Een punt van zorg dat steeds meer naar voren komt luidt:
Wie houdt in de toekomst de molen van Heinkenszand draaiend!
Dit daar de huidige molenaars een dagje ouder worden.
Dit zelfde geldt voor de bij de stichting in beheer zijnde touwbaan.
Wie laat dit oude ambacht behorend bij Heinkenszand voortbestaan!

Namens het stichtingsbestuur,
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