Jaarverslag over het jaar 2016
Stichting Molen de Vlieger
1. Het bestuur
•

Samenstelling:
o Voorzitter: Mart Jochemsen
o Penningmeester: Louis Kleijweg
o Secretaris: Eddy Vermeiren

Vijf maal werd er een bestuursvergadering gehouden waarvan verslaglegging
plaatsvond.
Diverse keren is daarnaast overleg geweest met de gemeente c.q. de wethouder van
cultuur.
2. Vrienden van Molen de Vlieger
Aan het einde van 2016 bedroeg het aantal vrienden 60 waarvan 3 zonder
contactgegevens.
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 27 augustus was Molen de Vlieger present en
werd er promotie gemaakt voor de molen en voor de werving van Vrienden.
Op 21 januari 2017 zijn de Vrienden uitgenodigd in Houtzaagmolen De Salamander
voor een rondleiding en zaagdemonstratie.
3. Activiteiten
•

Uiteraard waren er tijdens de “zomermaanden” van april t/m oktober de
gebruikelijke openstellingen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13:30 uur tot
16:00 uur.

•

Op 16 april was er het evenement “Schatten aan de Vliet” waaraan de molen ook
meedeed met o.a. de presentatie van de nieuwe brochure en een puzzeltocht

•

14 mei was de Nationale Molendagen met 185 bezoekers

•

12 juni werd er op Kinderboerderij Essesteijn het Schaapscheerfeest gehouden en
was de molen open voor bezoek

•

9 juli was er de lokale molendag met 186 bezoekers

•

29 oktober hebben we voor de tweede keer meegedaan aan Museumnacht Den
Haag. Er was een goede busdienst georganiseerd door de organisatie tussen
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Hofwijck en de molen. Uiteindelijk hebben 14 bezoekers onze molen weten te
vinden. Hopelijk zit er volgend jaar weer een stijgende lijn in het aantal bezoekers.
•

10 september was het Open Monumentendag en hebben we 200 bezoekers mogen
verwelkomen.

•

22 oktober was Bram Zonderop 45 jaar molenaar op Molen de Vlieger. Dit werd
gevierd met een receptie voor Bram.

•

Door de vogelgriep kon het geplande midwinterfeest op 17 december niet
doorgaan omdat de Kinderboerderij niet toegankelijk was.

•

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 430 kinderen
hebben daar aan mee gedaan. Door een veranderde opzet van het Cultuurmenu
hebben bijna 300 kinderen minder de molen bezocht. De scholen hadden dit jaar
de keuze uit 3 mogelijkheden en hebben in vele gevallen niet voor de molen
gekoxzen.
4. Aantal bezoekers

•

Het totale aantal bezoekers in 2016 was 1682.

•

Tijdens de speciale dagen was de toegang gratis voor 614 bezoekers.

•

Op de gewone bezoekdagen waren er 578 betalende bezoekers.

•

Bij groepsbezoeken hebben we 258 bezoekers ontvangen.

•

Het bezoekersaantal is, exclusief het bezoek in het kader van Cultuurmenu,
toegenomen met ongeveer 10% ten opzichte van 2015.
5. Werk in de molen

In juni werd samen met een aantal vrijwilligers in de molen LED-verlichting
aangebracht door onze sponsor LTG.
Tijdens Monumentendag op 10 september is de verlichting door wethouder Floor Kist
‘feestelijk’ in gebruik genomen.
6. Website en Sociale media
Op de website 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.
In het afgelopen jaar hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in de opzet
van de website.
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Sinds 28 november is er een teller beschikbaar om het aantal bezoeken te zien op de
website. In een periode van 45 dagen is de website 285 keer bezocht, een gemiddelde
van ongeveer 190 per maand.
Op Facebook heeft de pagina 116 likes gekregen sinds de start van de pagina.
7. Vrijwilligers
Molen de Vlieger heeft 10 vrijwilligers waaronder de molenaar, de museumbeheerder
en de website-beheerder.
Behalve de website-beheerder zijn alle vrijwilligers actief als rondleiders in de molen.
Een aantal vrijwilligers heeft een cursus gevolgd bij het Erfgoedhuis Zuid Holland :
• 1 x Best Practices Social Media
• 1 x Cursus rondleiden
• 1 x Cursus onderhoud museale voorwerpen
8. Samenwerking
•
•

•
•

Houtzaagmolen De Salamander: samen met De Salamander werd de lokale
molendag georganiseerd
Polderoverleg:
o met Middin, de Kinderboerderij Essesteijn, Dekkershoeve, de
bijenhoudster en Stichting Molen de Vlieger vormen samen het
Polderoverleg Essesteijn waarin samengewerkt wordt voor het opzetten
van gezamenlijke evenementen en het promoten van het Poldergebied
Essesteijn.
o Een gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van het poldergebied is
uitgewerkt en aan de gemeente voorgelegd
Erfgoedpodium: overleg en samenwerking met de overige culturele instellingen
binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Gemeente:
o heeft de zorg voor het groot onderhoud aan Molen de Vlieger; dit jaar
zijn de lange schoorbalken aan de staart van de molen vervangen en is al
het buitenschilderwerk in opdracht van de gemeente uitgevoerd;
molenaar Bram houdt daar het toezicht op;
o samen met De Salamander heeft Stichting Molen de Vlieger op
regelmatige basis overleg met de wethouder van Cultuur, o.a. over het
Cultuurmenu voor de scholen en de toeristische waarde van de molens
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