Jaarverslag over het jaar 2015
Stichting Molen de Vlieger
1. Oprichting
Op 9 april 2015 is de Stichting Molen de Vlieger opgericht en notarieel
vastgelegd.
De doelstellingen van de Stichting zijn:
• De uit 1621 stammende, aan de gemeente Leidschendam-Voorburg
toebehorende achtkantige, bovenkruiende poldermolen, genaamd “De
Vlieger”, overeenkomstig het bepaalde in het in artikel 2.2 sub f vermelde
convenant blijvend in bedrijfsklare staat voor de gemeenschap te
behouden en wel in het polderlandschap Essensteyn en voorts deze
overeenkomstig zijn oorspronkelijke bestemming periodiek daadwerkelijk
het oppervlakte water te doen bemalen conform de voorschriften van het
Hoogheemraadschap Delfland;
• Het publiek de werking van een wind-poldermolen te demonstreren en de
waterbeheersing in het Hollandsche landschap aanschouwelijk te maken;
• Het publiek te informeren over het leven in en het werken met een
poldermolen door de eeuwen heen;
• Museaal educatieve activiteiten in en rond de molen te ontwikkelen door
middel van een permanente tentoonstelling over het thema
waterbeheersing en het functioneren van molens in het algemeen;
• De toeristische waarde van de molen voor de gemeente LeidschendamVoorburg te ondersteunen en uit te dragen;
• Voorlichting te geven over de betekenis van het droogmalen en
drooghouden van onder de zeespiegel gelegen gebieden in de Lage
Landen, teneinde deze dienstbaar te maken voor bewoning en bewerking.
2. Vrienden van Molen de Vlieger
Aan het einde van 2015 bedroeg het aantal vrienden 63 waarvan 8 zonder
contactgegevens.
3. Het bestuur
Acht maal werd er een bestuursvergadering gehouden waarvan verslaglegging
plaatsvond.
Diverse keren is daarnaast overleg geweest met de gemeente c.q. de wethouder
van cultuur.
Twee bestuursleden hebben deel genomen aan een workshop “Sponsoring” van
De Hollandsche Molen en één bestuurslid heeft deel genomen aan een workshop
“Fondsenwerving” bij het Erfgoedhuis ZH.
Het bestuur neemt actief deel in het Erfgoedpodium en het Cultuurmenu van de
gemeente Leidschendam-Voorburg.
Er is een samenwerkingverband aangegaan met Houtzaagmolen De Salamander
te Leidschendam.

4. Activiteiten
•

Uiteraard waren er tijdens de “zomermaanden” van april t/m oktober de
gebruikelijke openstellingen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13:30 uur
tot 16:30 uur.

•

9-10 mei waren de Nationale Molendagen met 271 bezoekers

•

11 juli was er de lokale molendag met 129 bezoekers

•

5 september hebben we voor het eerst meegedaan aan Museumnacht Den
Haag. Omdat we zeer laattijdig zijn aangehaakt en omdat er geen goede
vervoersmogelijkheden waren, was het aantal bezoekers die nacht zeer
beperkt.

•

12 september was het Open Monumentendag en hebben we 225 bezoekers
mogen verwelkomen.

•

4 oktober dierendag heeft de molen 27 bezoekers gehad

•

19 december was er in samenwerking met de Kinderboerderij en met
Dekkershoeve het Midwinterfeest. 89 bezoekers zijn toen langs geweest.

•

In de maanden april/mei/oktober/november hebben leerlingen van groep 7
van de basisscholen uit Leidschendam-Voorburg op donderdagochtenden een
bezoek gebracht aan de molen in het kader van het Cultuurmenu. Ruim 700
kinderen hebben daar aan mee gedaan.

5. Aantal bezoekers
•

Het totale aantal bezoekers in 2015 was 1838.

•

Tijdens de speciale dagen was de toegang gratis voor 741 bezoekers.

•

Op de gewone bezoekdagen waren er 397 betalende bezoekers

6. Vriendenwerving
Doorheen het jaar is in verschillende wijken rondom de molen een wervingsactie
geweest door middel van een brief die in de brievenbussen is gestopt.
Ook bij het Cultureel Zomerfestival op 28 augustus was Molen de Vlieger present
en werd er promotie gemaakt voor de molen en voor de werving van Vrienden.
De wervingsactie loopt nog verder door in 2016.
7. Website en Sociale media
Met de oprichting van de nieuwe stichting is er ook een nieuwe website
ontwikkeld waarop Molen de Vlieger zich aan het publiek presenteert.
In de agenda kunnen mensen de activiteiten zien die aangekondigd worden
doorheen het jaar.
Tevens kunnen Vrienden zich aanmelden via de website en wordt er informatie
verstrekt over het educatief programma voor de scholen.
De homepage is beschikbaar in het Nederlands, het Engels, Frans en Duits. De
overige pagina’s zijn enkel in het Nederlands.

Op Facebook is in de loop van het jaar ook een pagina geopend van Molen de
Vlieger waar actuele weetjes over de activiteiten op en rond de molen worden
gemeld. Ook wordt het wel en wee van de molen gepubliceerd.
8. Vrijwilligers
Molen de Vlieger heeft 11 vrijwilligers waaronder de molenaar, de
museumbeheerder, de website-beheerder en de foto-archivaris.
Behalve de website-beheerder en de foto-archivaris zijn alle vrijwilligers actief als
rondleiders in de molen.
Er is tweemaal een plenair overleg geweest met de vrijwilligers.

