Jaarverslag over het jaar 2018
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 3 maal was er een informeel overleg zonder verslaglegging.
2. Vrienden van Molen De Vlieger
Aan het einde van 2017 bedroeg het aantal vrienden 40 waarvan 1 zonder
contactgegevens.
Bij het Cultureel Zomerfestival op 25 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
16:30 uur.
Op 28 maart werd het seizoen geopend met het bezoek van de paashaas en
konden de kinderen weer paaseieren rapen. Deze activiteit werd gedaan in
samenwerking met kinderopvang Ziezoo en Dekkershoeve.
Op 21 april hadden we de dag “Schatten aan de Vliet”.
12 en13 mei waren de Nationale Molendagen. 389 bezoekers bezochten tijdens
deze dagen de molen
3 juni werden de schapen weer geschoren bij kinderboerderij Essesteijn die
inmiddels 30 jaar bestaat.
7 juli was er de lokale molendag Leidschendam-Voorburg met 120 bezoekers. Het
thema was “Er zit muziek in de molen”
25 augustus: deelname aan het Cultureel Zomerfestival in Voorburg
8 september was het Open Monumentendag en hebben we 140 bezoekers mogen
verwelkomen. Diezelfde dag hebben we de tentoonstelling “Molens in Europa”
geopend.
6 oktober hebben we voor de vierde keer meegedaan aan Museumnacht Den
Haag. Er was een goede busdienst georganiseerd door de organisatie tussen
Hofwijck en de molen. Uiteindelijk hebben 15 bezoekers onze molen weten te
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vinden. Tijdens Museumnacht was er het optreden van het altviool duo van
Kardelen Buruk dat een aantal klassieke viool duo bracht van Stamitz, Rolla, Bach
en Bartok. De aanwezigen hebben ervan genoten.
Dit jaar heeft Molen de Vlieger op 3 november meegedaan aan de Natuurwerkdag
van het Erfgoedhuis en de Groene Motor. Tijdens deze werkdag is er een begin
gemaakt met de aanleg van een moestuin bij de molen zoals het vroeger
gebruikelijk was bij poldermolens. In het volgende voorjaar zullen er fruitbomen en
“vergeten” groenten in geplant en gezaaid worden.
Tijdens de Natuurwerkdag hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld om verder
te helpen bij de aanleg en het onderhoud van de moestuin.
Op 6 december was de prijsuitreiking van de vrijwilliger 2018 en de
vrijwilligersorganisatie 2018. Deze prijs werd opgezet door Vrijwilligerspunt
Leidschendam-Voorburg en de Gemeente Leidschendam-Voorburg.
17 individuele vrijwilligers en 10 vrijwilligersorganisaties waren genomineerd voor
de 2 prijzen. Stichting Molen de Vlieger deed mee in de laatste categorie en is
samen met 8 andere organisaties als tweede geëindigd. De winnende organisatie
was Stichting Sportaccomodaties Leidschendam-Voorburg.
De jury benadrukte dat het een zeer moeilijke beslissing was om een winnaar aan
te duiden. Zij vonden dat alle genomineerde organisaties het waard zijn om, door
hun inzet voor de gemeenschap, de prijs te winnen. Er moest echter een keuze
gemaakt worden. Daarbij is dus de keuze gevallen op de winnende organisatie.
Vanaf 7 december werd de kerstster weer in de wieken van de molen opgehangen
en werd de kerststal in de woonkamer van de molen neergezet zodat ze dan
buitenaf door het raam te bewonderen was.
De kerststal werd dit jaar aan Stichting Molen de Vlieger geschonken door de
Stichting Roerend Kerkelijk Erfgoed zodat wij ze nog lang kunnen gebruiken.
Op woensdag 19 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 als thema “Molens in Europa” ingezet. Ruim 428 leerlingen hebben in dit kader
de molen bezocht.
In de loop van 2018 zijn er een aantal werkgroepbijeenkomsten geweest ter
voorbereiding van het 400-jarig bestaan van Molen de Vlieger in 2021. Samen met
de Historische Vereniging Voorburg wordt gewerkt aan de publicatie van een
nieuwe uitgave van het boek over de geschiedenis van Molen de Vlieger.
Het bestuur heeft ook diverse brainstormsessies gehouden, en continueert deze
activiteit, met betrekking tot het toekomstbestendig maken van onze
museummolen. Dit betreft zowel de functie als museum en hoe we daar invulling
aan kunnen geven, als aandacht voor het ‘korps’ van vrijwilligers. Het aantal
vrijwilligers is nu net voldoende maar de gemiddelde leeftijd neemt steeds meer
toe. Uitbreiding en verjonging van de groep vrijwilligers is zeker nodig.
Het totale aantal bezoekers in 2017 was 1637.
Tijdens de speciale dagen was de toegang gratis voor 758 bezoekers.
Op de gewone bezoekdagen waren er 218 betalende bezoekers.
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Bij groepsbezoeken hebben we 233 bezoekers ontvangen.
Het bezoekersaantal is, exclusief het bezoek in het kader van Cultuurmenu, licht
gedaald in vergelijking met 2017.
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 141 likes gekregen sinds de start van de pagina en 142
mensen volgen ons op Facebook.
Ook op Instagram is Molen de Vlieger actief en heeft ook daar 142 volgers.
5. Vrijwilligers
Molen De Vlieger heeft 13 vrijwilligers waaronder de molenaar, de museumbeheerder
en de website-beheerder.
Behalve de website-beheerder zijn 9 vrijwilligers actief als rondleiders in de molen.
Sinds de natuurwerkdag houden een zestal vrijwilligers zich bezig met de aanleg en
onderhoud van de moestuin.
•

•

In de loop van het jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met vrijwilligers
en met de Historische Vereniging Voorburg (HVV) ter voorbereiding op de
gezamenlijke uitgave van een boek naar aanleiding van het 400-jarige bestaan van
de molen in 2021. 2 vrijwilligers vormen de redactie samen met iemand van HVV
Op 15 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 Middin, de Kinderboerderij Essesteijn, Dekkershoeve, de bijenhoudster, de
Groene Basis, kinderopvang Ziezoo 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
Erfgoedpodium: overleg en samenwerking met de overige culturele instellingen
binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
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Gemeente:
o Heeft de zorg voor het groot onderhoud aan Molen De Vlieger;
o In het afgelopen jaar heeft er geen overleg plaats gevonden met de gemeente
vanwege de coalitiewisseling in de gemeenteraad.
o Cultuurmenu: naar aanleiding van het thema “In Europa” bij Monumentendag
is ervoor gekozen om in de molen een tentoonstelling te organiseren met als
thema “Molens in Europa”. Hierdoor konden de scholen de aandacht leggen op
de historische ontstaansgeschiedenis van molens in Europa en hun tocht vanuit
China en het midden-oosten via Griekenland, de Balkan en Spanje naar
Nederland.
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