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Stichting molen De Vijf Gebroeders
Jaarverslag 2017
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Voorwoord
Het stichtingsbestuur van de molen "De Vijf Gebroeders" (verder te noemen “de Stichting") kan over
het jaar 2017 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.
Het jaar 2017 mag voor de stichting als een bijzonder jaar worden beschouwd. De stichting vierde
haar derde lustrum van haar bestaan en de molen is 10 jaar na de restauratie operationeel.
Het stichtingsbestuur wil u middels dit jaarverslag inzage geven wat er allemaal over het jaar 2017 in
en rond de molen "De Vijf Gebroeders" is gepasseerd.

2

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 2017 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
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 2017 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
Voormalig voorzitter vereniging “De Zeeuwse Molen
Hoewel geen lid van het statutaire bestuur, wordt de stichting regulier ondersteund door een vijftal
enthousiaste vrijwilligers, te weten:
Jac. Kodde
K. Timmers
M. Polderman
J. Grim
J. Verweijmeren

: Vrijwillig molenaar
: Werkzaamheden logistiek
: Werkzaamheden logistiek
: Werkzaamheden algemeen
: Werkzaamheden algemeen
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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.
Het stichtingsbestuur spreekt zijn dank en erkentelijkheid uit aan al deze vrijwilligers.
Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou het voor het bestuur niet mogelijk zijn om alle
werkzaamheden en activiteiten uit te voeren.
Over het jaar 2017 zijn 2 molenaars in opleiding (MIO's) die met regelmaat op molen De Vijf
Gebroeders zijn te vinden met als doel kennis en inzicht te vergaren t.b.v. het beoogde
molenaarsdiploma.
Onze vrijwillige molenaar dhr. Jac. Kodde, die in augustus 2016 helaas werd getroffen door een
ernstig ongeval in de molen is nog steeds in revalidatie en over het jaar 2017 niet als molenaar
beschikbaar. Het bestuur spreekt de hoop uit dat dhr. Kodde in 2018 zijn werkzaamheden weer mag
hervatten.
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.
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Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Verzekeringen
Ook over het jaar 2017 heeft het stichtingsbestuur de molen, zijn bestuurlijke
verantwoordelijkheid en de werkzaamheden middels verzekeringen gewaarborgd.
De lopende verzekeringen over 2017 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.
De ongevallen verzekering voor de bestuursleden en de vrijwilligers is ondergebracht onder de
vrijwilligersverzekering VGN van de gemeente Borsele.
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 (Project Instandhouding Plan) is over de periode
2017 subsidie aangevraagd bij zowel RCE als gemeente Borsele.
Daar het jaar 2018 het laatste jaar is van de huidige BRIM-periode en de nieuw subsidieaanvraag
(thans SIM geheten) voor de periode 2019 – 2024 uiterlijk maart 2018 bij de RCE dient te worden
ingediend is door het Adviesbureau Groen (molenarchitecten) in november 2017 een inventarisatie
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gemaakt voor het instandhoudingplan van de molen voor de komende 6 jaar. Via de gemeente
Borsele zal deze subsidieaanvraag over de periode 2019 – 2024 worden ingediend bij de RCE.
Veiligheid
In het kader van de vereiste veiligheid van molen, medewerkers en bezoekers zijn over het jaar 2017
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.
-Naleven van op de molen D5G toegesneden Hygiëne code HACCP.
-Concept opgeteld voor op de molen D5G toegesneden Huishoudelijkreglement.
-Concept opgesteld voor op de molen D5G toegesneden Veiligheidsreglement.
-Concept opgesteld voor op molen D5G toegesneden Vluchtplan.
In het jaar 2017 is de controle van de bliksembeveiliging uitgevoerd door keuringsdienst van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars.
De bliksembeveiliging van de molen voldoet aan opgelegde normering en de bevindingen zijn
vermeld in een keuringsrapportage.
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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.
-13 mei
: Nationale Molendag / Boerenmarkt;
- 8 juli
: Braderie Heinkenszand / Boerenmarkt;
-12 september : Open Monumentendag.
Daar tijdens de Nationale molendag op 13 mei ook aandacht werd besteed aan het 2e lustrum van de
molen na de restauratie was de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland, (OTMMZ)
uitgenodigd voor een dorsdemonstratie en behendigheidwedstrijd met oud tractoren.

Helaas geen graan om te dorsen

Keurig in balans
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Meelverkoop van De Vijf Gebroeders

Ook de touwslager had voldoende belangstelling

Helaas moest de boerenmarkt op 13 mei vanwege het slechte weer eerder stoppen dan gepland, na de
middag volgde de ene stortbui na de andere en dienden de standhouders hun koopwaar snel tegen
wateroverlast te redden.
De boerenmarkt op 8 juli in het verlengde van de gelijktijdige "Braderie Heinkenszand" kan voor de
stichting als een succes worden beschouwd. Het weer was prachtig en de toeloop naar de
boerenmarkt op het molenterrein enorm. Het accordeon orkest "Concertina" verraste onze markt met
een spontaan optreden hetgeen door vele bezoekers werd gewaardeerd.

Het accordeonorkest "Concertina" in actie met "Daar bij die molen".

Een succesfactor op deze dag waren de pannenkoeken van De Vijf Gebroeders, het keukenteam heeft
er ruim 600 moeten bakken om aan de vraag te kunnen voldoen.
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Het keukenteam in actie

In de rij voor de pannenkoeken

Bezoeken
Het aantal bezoekers in de molen over 2017 bedraagt ca. : 1000 personen, dat is t.o.v. 2016 een
toename van ca. 30%. De toename van het aantal bezoekers is toe te schrijven aan meer
groepsbezoeken over het jaar 2017. Ook het aantal individuele bezoekers was meer dan voorgaand
jaar.
Tijdens de Nationale Molendag, Boerenmarkt en Open Monumentendag mochten wij aan bezoekers
in de molen ontvangen:
-13 mei
- 8 juli
-12 september

Nationale molendag
Braderie / boerenmarkt
Open Monumentendag

: 188 bezoekers
: 245 bezoekers
: 24 bezoekers

Over 2017 was de molen op de woensdagmiddagen, mede doordat er dan werd gelest, opengesteld
voor bezoek.
De groepsbezoeken die wij over 2017 in de molen mochten ontvangen waren:
-School De Wegwijzer, groep 3 en 4
-Groepsbezoek mw. van de Linde
-Jan van Schenge school groep 6
-Jan van Schenge school groep 5
-A Ford club (oldtimers)
-Personeelsvereniging gemeente Borsele
-Winkeliersvereniging Heinkenszand
-Enkele cliënten Emergis
-Groepsbezoek fam. Mol
-Oost Brabants molengilde
-Dorpsraad Heinkenszand
-Bevelandse Uitspanning
-Sinterklaas (Kinderen pers. ver. gem. Borsele)
-Senioren fietstocht Borsele
Eén en al aandacht voor de molengids
Twee bezoeken die wij er willen uitlichten zijn het bezoek van de "A-Ford club" en het bezoek van
Sinterklaas voor de kinderen van de personeelsvereniging van de gemeente Borsele.
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Beide bezoeken mogen, dankzij de medewerking van het weer, volgens de organisatoren, als een
succes worden beschouwd.

Juweeltjes om te zien

Sinterklaas met zijn Pieten en het molenteam

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
7

-Verenigde Staten
- Rusland
- Canada
- Mozambique
- Engeland
- Peru

Statistische gegevens 2017
Het aantal omwentelingen over 2017 bedraagt:1.330.357 -1.230.948 = 99.409. Dat is ca. 20.000
omw. minder dan voorgaand jaar. Mede oorzaak van het minder aantal omwentelingen is enige
problemen met de vang waardoor bedachtzaam (niet te snel) gedraaid diende te worden en een
windstille periode.
De molen was 48 zaterdagen en 40 dagen door de week geopend voor publiek.
Gemalen: netto ca 1.196 kg tarweproducten t.b.v. verkoop aan thuisbakkers
- 322 kg. Volkorenmeel
- 221 kg. Tarwebloem
- 13 kg. Griesmeel
- 8 kg. Zemelen
- 132 kg. Speltmeel
- 146 kg. Speltbloem
- 35 kg. Roggemeel
- 319 kg. Pannenkoekmeel
T.o.v. het voorgaande jaar is dit ca. 85 kg. minder. Voor het griesmeel en zemelen, dat als
bijproduct ontstaat tijdens het builen (zeven) van bloem is tot nu toe nog geen echte
afnemer gevonden en worden de zemelen geschonken aan een paardenliefhebber en het
griesmeel als kippenvoer. Dit is altijd beter dan weggooien.
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.
Vermeld dient te worden dat dit succes is te danken aan de inzet van de vrijwillige molenaars die op
de zaterdagen en in de zomer op de woensdagen de molen doen draaien en de groep vrijwilligers die
elke dinsdagmorgen gereed staan voor het reguliere onderhoud als klein onderhoud aan de molen,
schoonmaken, onderhouden en schoonmaken nevengebouwen en logistieke werkzaamheden als
mixen en inpakken.
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Bijeenkomsten en vergaderingen
Naast zes reguliere bestuursvergaderingen zijn in 2017 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 "Landschapspark Borsele";
Het stichtingsbestuur neemt deel in de projectgroep "Landschapspark Borsele", 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.
Dit samenwerkingsverband heeft duidelijk een positieve invloed op het aantal bezoekers aan de
molen.
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Donateurs
Het aantal donateurs vertoont t.o.v. 2016 wederom een kleine daling, er staan momenteel 110
personen als donateur geregistreerd. Doelstelling is om in 2018 een nieuwe actie voor
donateurwerving op te zetten.
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Financieel
De stichting sluit het jaar 2017 t.a.v. benodigde instandhoudingkosten en exploitatiekosten af met een
kleine toename van de financiële reserve.
De benodigde exploitatiegelden werden naast de donateurgelden en BRIM-subsidie verworven uit de
verkoop van meelproducten en activiteiten als de boerenmarkten, touwslaan en verhuur gebouw.
Door deze inkomsten konden de niet subsidiabele kosten over 2017 worden gedekt.
Ook mocht de stichting een bijdrage ontvangen uit de Rabobank Clubkas Campagne waardoor het
mogelijk werd een nieuwe Laptop aan te kopen t.b.v. educatieve ondersteuning en aansturing van de
labelprinter.
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De voor de instandhouding geldende subsidieregeling Brim is op basis van het Periodiek
Instandhouding Plan (PIP) voor de over 2017 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 de definitieve jaarrekening 2017, balans- en de resultatenrekening wordt verwezen naar het
financieel verslag 2017.
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PR en publiciteit
In 2017 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.
Ook in de "Toeristische gids van het Landschapspark Borsele" wordt de molen "De Vijf Gebroeders"
uitgebreid onder de aandacht 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.
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Uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten
In 2017 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;
- Schilderwerk aan het stellingdek.
M.b.t. het schilderwerk aan het stellingdek moet worden vermeld dat t.b.v. de veiligheid op de
stelling de toegepaste verf van een antislipmiddel is voorzien.
Helaas laat deze verflaag los, vermoedelijke oorzaak is een niet goed gereinigde ondergrond.
Dit schilderwerk zal in het voorjaar 2018 door het schildersbedrijf onder garantie worden hersteld.
Uitvoerde werkzaamheden in het kader van RI&E
In de tremel (toevoertrechter naar buil) is boven de draaiende meenemer een rooster gelegd, dit opdat
bij het vullen van de tremel de zakken niet achter de meenemer kunnen haken. Ook wordt hierdoor
voorkomen dat men geen handen in de draaiende tremel kan steken.
Eigen werkzaamheden (niet subsidiabel):
Elke dinsdagmorgen zijn 5 tot 6-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 46 werkzaamheden aan de molen en de
gebouwen uitgevoerd en daarnaast zowel het terrein als interieur van de molen regelmatig
geschoond.
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Daar de molen snel een neiging heeft bij de wind van achter (achter zijde gevlucht) de vangbalk
omhoog te drukken waardoor de vang (rem) zijn werking verliest is hiervoor een blokkering
aangebracht, hierdoor wordt voorkomen dat de vangbalk omhoog wordt gedrukt.

Blokkeerinrichting tegen het omhoogdrukken van vangbalk
14

Samenvatting
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er ook in 2017 wederom veel werk is verricht. Dank
gaat uit naar ieder die daaraan heeft bijgedragen.
Het stichtingsbestuur blijft zich ook in 2018 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 en vrijwilligers een dagje ouder worden.
Naast de molenaars die de molen laten draaien kan de molen niet zonder vrijwilligers, zij vervullen
een belangrijke rol m.b.t. het in stand houden van de molen.
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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