Jaarverslag over het jaar 2017
Stichting Molen De Vlieger
1. Het bestuur
•

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

Drie maal werd er een bestuursvergadering gehouden waarvan verslaglegging
plaatsvond en 2 maal was er een informeel overleg zonder verslaglegging.
Enkele keren is daarnaast overleg geweest met de gemeente c.q. de wethouder van
cultuur.
2. Vrienden van Molen De Vlieger
Aan het einde van 2017 bedroeg het aantal vrienden 53 waarvan 1 zonder
contactgegevens.
Bij het Cultureel Zomerfestival op 26 augustus was Molen De Vlieger present en werd
er promotie gemaakt voor de molen en voor de werving van Vrienden.
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.
Van 5 tot en met 22 april was er de tentoonstelling over Molen De Vlieger in de
bibliotheek in Voorburg onder het motto “Energie van gisteren, voor morgen”. De
tentoonstelling werd geopend door wethoudeer Frank Rozenberg.
Op 5 april was er de workshop Vliegers maken in de bibliotheek.
Op 8 april konden de kinderen hun vliegers oplaten bij Molen De Vlieger. Dit
maakte deel uit van het evenement “Schatten aan de Vliet”.
Op 12 april is de paashaas op bezoek geweest bij Molen De Vlieger en konden
kinderen paaseieren zoeken.
Op 21 april vond een lezing plaats in de bibliotheek Voorburg over de geschiedenis
van Molen De Vlieger.
13 en14 mei waren de Nationale Molendagen en werd de molen voor het eerst
getooid met de Mondriaanzeilen. 226 bezoekers bezochten tijdens deze dagen de
molen
Op 13 mei opende wethouder Nadine Stemerdink de expositie van reproducties
van molenschilderijen van Mondriaan. De expositie is tot stand gekomen in
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samenwerking met het Gemeentemuseum in Den Haag en museum Swaensteyn in
Voorburg. Financiële steun werd verkregen van Fonds 1818 en van de gemeente
Leidschendam-Voorburg. Deze expositie is het hele seizoen toegankelijk gebleven
voor het publiek.
Sinds de Nationale Molendagen lopen de vrijwilligers in een nieuwe outfit die
gesponsord werd door het bedrijf Beltona.
Midvliet TV heeft tijdens dit seizoen een reportage gemaakt van Molen De Vlieger
in Mondriaanstijl.
8 juli was er de lokale molendag met 139 bezoekers
26 augustus: deelname aan het Cultureel Zomerfestival in Voorburg
9 september was het Open Monumentendag en hebben we 150 bezoekers mogen
verwelkomen.
21 oktober hebben we voor de derde keer meegedaan aan Museumnacht Den
Haag. Er was een goede busdienst georganiseerd door de organisatie tussen
Hofwijck en de molen. Uiteindelijk hebben 40 bezoekers onze molen weten te
vinden.
Vanaf 7 december werd de kerstster weer in de wieken van de molen opgehangen
Op woensdag 20 december was er weer een kinderactiviteit in samenwerking met
kinderboerderij Essesteijn; er werd een kerstverhaal voorgelezen en er werden
liedjes gezongen onder begeleiding van Angelique Schipper
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. Molen De Vlieger had dit
jaar de ontwikkeling van de schilderstijlen van Mondriaan ingezet. Ruim 440
leerlingen hebben in dit kader de molen bezocht.
Het totale aantal bezoekers in 2017 was 1691.
Tijdens de speciale dagen was de toegang gratis voor 647 bezoekers.
Op de gewone bezoekdagen waren er 278 betalende bezoekers.
Bij groepsbezoeken hebben we 324 bezoekers ontvangen.
Het bezoekersaantal is, exclusief het bezoek in het kader van Cultuurmenu, gelijk
gebleven in vergelijking met 2016.
4. 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.
Op Facebook heeft de pagina 132 likes gekregen sinds de start van de pagina.
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5. 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.
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Op 30 mei waren een aantal vrijwilligers aanwezig bij het Molennetwerk te
Monster.
Op 5 september werd een brainstormsessie gehouden ter voorbereiding van de
viering rondom het 400-jarig bestaan van Molen De Vlieger.
Op 6 oktober hebben enkele vrijwilligers de Erfgoeddag in Gouda bijgewoond.
Op 13 oktober waren een aantal vrijwilligers aanwezig bij het Molennetwerk te
Gouda.
Op 6 november hebben de vrijwilligers een bezoek gebracht aan de Nolet molen in
Schiedam.
Op 10 november hebben de vrijwilligers een gezellig etentje gehad bij chinees
restaurant De Chinese Muur.
12 december hebben een aantal vrijwilligers een cursus over Benefietevents
gevolgd bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Op 16 december was er de traditionele kerstborrel voor de vrijwilligers in de
molen.
6. Samenwerking

•
•

•
•

Houtzaagmolen De Salamander: samen met De Salamander werd de lokale
molendag georganiseerd
Polderoverleg:
o Met Middin, de Kinderboerderij Essesteijn, Dekkershoeve, de bijenhoudster, de
Groene Basis 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. Incidenteel
neemt ook het Wijkberaad Damsigt deel aan dit overleg
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;
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.
o Cultuurmenu: in het kader van het Mondriaanjaar werden de scholen
uitgenodigd om hun bezoek aan Molen de Vlieger te koppelen aan onze
expositie van reproducties van molenschilderijen van Mondriaan en konden zo
kennismaken met de ontwikkeling van zijn schilderstijl.
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