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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting De Fryske Mole te Leeuwarden.  

 

Voor onze molens is 2016 wederom een goed jaar geweest. Er is veel met de molens 

gemalen c.q. gedraaid en bij de meeste molens zijn de noodzakelijke onderhouds-

werkzaamheden verricht. De Grutte Mûne te Marrum, de Skalsumer Mole te Schalsum 

en  molen de Klaver te Bolsward zijn na een grondige restauratie opgeleverd. Bij de 

Slachdykster Mûne is het terugmaalcircuit in ere hersteld. Daarnaast zijn twee andere 

molens in voorbereiding genomen op een restauratie.  

 

De gegevens over de financiën van onze stichting zijn in dit verslag kort opgenomen. 

Het financieel overzicht staat uitgebreid in de jaarrekening; de door de accountant 

opgemaakte rekening en verantwoording over 2016.   

 

  de nieuwe schroef voor de Grutte Mûne 

 

Er hebben in 2016 geen mutaties voorgedaan in de bestuurssamenstelling. De 

verhoudingen binnen De Fryske Mole en de verhoudingen met overige stichtingen, 

organisaties en partijen zijn plezierig en goed te noemen.  

Wel zijn er financiële zorgen voor de toekomst naar voren gekomen. Het blijkt erg 

lastig om met behulp van de fondsen de restauraties financieel rond te krijgen en de 

niet subsidiabele kosten, zoals kosten t.b.v. onderhoud molenerf, zijn moeilijk te 

financieren. Door de veranderingen in gemeenteland blijkt het geen 

vanzelfsprekendheid dat er  financiële tegemoetkoming voor instandhouding van 

cultureel erfgoed beschikbaar wordt gesteld. Hier ligt een grote uitdaging voor ons. 

 

In PR-sferen, hebben we het kwartaalblad ‘De Utskoat’ (in samenwerking met het 

Gild) en de website die een belangrijke plaats innemen. Overleg met de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Fryslân blijft structureel, net als de 

jaarvergadering met de vrijwillige molenaars en reguliere bijeenkomsten met het Gild 

Fryske Mounders, Vereniging De Hollandsche Molen en de collega-

monumenteninstellingen in het ‘Monumintehûs Fryslân’.                       

 

Ten slotte, de medewerking en bijdragen aan onderhoud en restauraties van 

overheden, van fondsen en niet te vergeten onze donateurs zijn ook in 2016 van 

groot belang geweest voor het bereiken van de hoofddoelstelling van De Fryske Mole, 

het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens in Fryslân.  

 

Het bestuur 



4 

 

1. Doel van de stichting 

 

De stichting is op 28 december 1970 opgericht en heeft als doelstelling: 

“ Het bevorderen en verzekeren van  de instandhouding van molens in de provincie 

Fryslân, door het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigendom 

zijnde molens en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt. Zoals het laten malen / draaien van de molens door gediplomeerde 

molenaars en de uitgifte van het kwartaalblad de Utskoat. ” 

2. Bestuur en organisatie 
 

Het bestuur van De Fryske Mole bestond op 31 december 2016 uit:  

W. Schukken        Dronrijp voorzitter 

B. Potjer Drachten penningmeester 

K. Munting Oosterwolde 
vicevoorzitter +  

onderhoud molens 

J.J. Poorte            Franeker   
secretaris + 

onderhoud molens 

F. Busman  Drachten onderhoud molens 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator (gemandateerd) die belast is 

met de taken van de secretaris en de interne organisatie van De Fryske Mole: 

G. van Dijk        Leeuwarden*  Alg. coördinator 

*Steunpunt Monumentenzorg Fryslân 

 

Verder wordt het bestuur bijgestaan door 2 adviseurs:  

R. Hulshof             Leeuwarden adviseur juridische zaken 

G. van Reeuwijk     Arum adviseur technische zaken 

 

Het bestuur heeft in 2016 zes keer regulier vergaderd. 

Tussentijds heeft het dagelijks bestuur enkele malen vergaderd over de lopende 

zaken of met andere organisaties en overheden.   

 

De administratieve organisatie van de stichting wordt per jaar geëvalueerd en waar 

mogelijk verbeterd. Hierin zijn de verantwoordelijkheden van de bestuursleden 

vastgelegd. De coördinatie van de onderhoudstaken per molen en per 

molenmakersbedrijf zijn gekoppeld aan één van de drie technische bestuursleden. Zij 

houden regelmatig contact met de molenaars en de aannemers. 

 

De alg. coördinator staat garant voor een goed gestroomlijnde interne gang van 

zaken. Dit betreft ook controle op de vastgelegde processen. Een goede  

communicatie met de overheden en het vlottrekken van grotere onderhoudsklussen / 

restauraties was ook in 2016 een noodzakelijke en belangrijk aspect in het geheel.  

Begeleiding van het restauratieproces van de rijksmonumentale molens en 

voorkomende werkzaamheden daaromtrent m.b.t. maximaal behoud van de 

monumentale en cultuurhistorische waarden van de rijksmonumenten. Een 

belangrijke rol, naast de coördinator en het bestuur, speelt ook de 

Monumentenwacht, die de inspectierapporten opstelt, en uiteraard de gediplomeerde 

molenaars. Zij zijn de ogen en oren voor de stichting.  



5 

 

Zij zien als eerste de noodzaak van onderhoud of herstel en lossen, in goed overleg 

met de technische bestuursleden, ook regelmatig zelf kleine mankementen op.  

 

Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de diensten van  

mevrouw Aardema van de Monumentenwacht. Sinds januari 2008 verricht mevrouw 

Rodenhuis van de Monumentenwacht voor de Fryske Mole de verslaglegging, 

archivering en overige secretariële ondersteuning. De Monumentenwacht zet deze 

werkzaamheden voor boekhouding en secretariaat voort.  

 

Het kostenbewakingssysteem, met als doel overschrijdingen en verkeerde boekingen 

van onderhoudskosten (BRIM) te voorkomen, werkt goed. Door dit systeem is er een 

goed inzicht in de actuele stand van zaken van de onderhoudskosten en de verkregen 

subsidies per molen, verdeeld naar gemeente. 

 

3. Nieuws uit 2016 
 

Bestuur 

Zoals genoemd in het voorwoord, zijn er geen wijziging in het bestuur geweest in 

2016. 

 

BRIM-subsidie 

Voor de huidige BRIM-periode 2013–2018 is in 2016 weer veel onderhoud aan onze 

molens verricht. De totale jaarlijks te besteden kosten voor instandhouding voor het 

cluster van 42 molens bedraagt € 350.000,--. Deze kosten worden gedekt door de 

jaarlijkse bijdrage van het Rijk van 60%, de gemeenten 25% en de provincie Fryslân 

15%. Het is ons voornemen om jaarlijks ongeveer ook dit bedrag te besteden aan 

onderhoud. In 2016 is echter meer onderhoud uitgevoerd dan in 2015. In totaal is ca. 

€ 500.000,-- aan onderhoud besteed. 

  

Voor het molenrestant De Non is een aparte beschikking in de nieuwe BRIM 

ontvangen. Er zijn echter aan dit molenrestant in 2016 geen werkzaamheden in het 

kader van het BRIM verricht. De reden is dat er voor deze molen geen volledige 

financiële dekking is. 

 

Stimuleringsregeling monumenten  (Provincie Fryslân) 

Van de subsidieregeling “Stimuleringsregeling monumenten” van de provincie Fryslân 

is voor onze stichting jaarlijks een apart budget gereserveerd voor restauratie. Dit 

budget is naast de jaarlijkse budgetsubsidie van de provincie voor bureaukosten en 

onderhoud molens. De Fryske Mole heeft een aanvraag ingediend voor restauratie 

van de Bullemûne en de Oegekleastermole. De uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. 

Hiervoor is in december 2016 de beschikking ontvangen en de fondswerving is 

gestart.  

 

Naast de restauratieregeling van de provincie Fryslân is er voor molens de 

mogelijkheid om voor onderhoud (instandhouding) 15% subsidie te krijgen naast de 

afgegeven BRIM beschikking van het rijk. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt 

vanaf het  BRIM 2013 € 9.000,- (15% van € 60.000,-) over de gehele BRIM periode 

van 6 jaren. Nagenoeg alle rijksmonumentale molens in Fryslân ontvangen 15% 

instandhoudingssubsidie van provincie Fryslân. Voor De Fryske Mole is dit nog 15% 

van € 50.000,-- per molen, aangezien de rijksbeschikking uit 2012 dateert. 
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POM status 

De wijziging van het BRIM, die resulteert in de verlaging van het subsidiepercentage 

voor molens, zal de stichting pas merken als er een nieuw PIP voor 2019 e.v. moet 

worden gemaakt. De voordelen die onze stichting nu heeft doordat zij ten tijde van 

de aanvraag was aangemerkt als Aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud 

(AOM), zullen dan niet meer van toepassing zijn.  

Onze aanvraag uit 2014 voor aanwijzing POM is afgewezen. Ook in 2016 hebben wij 

veel energie gestoken in het verbeteren van onze organisatie en borging van de 

kwaliteit. In 2017 zullen wij een nieuwe aanvraag indienen bij de minister met het 

verzoek om aangemerkt te worden als professionele Organisatie voor 

monumentenbehoud (POM).  

 

Restauratiefonds Louise Scholten  

Vanuit het Restauratiefonds Louise Scholten wordt een bijdrage gereserveerd voor de 

premie  van de brandverzekering en een bijdrage voor de restauraties van  

verschillende molens waarvan de financiële dekking onvoldoende is. In 2016 bleek 

het niet nodig om een financiële bijdrage uit het restauratiefonds te vragen.  

 
En verder… 

Het bestuur heeft de voorjaars- en najaarsvergadering van het "Gild Fryske 

Mounders" bijgewoond. Maar ook vergaderingen van molenorganisaties in Groningen 

en overleg bij monumentenorganisaties in Noord-Holland worden door ons 

bijgewoond en wordt het op prijs gesteld dat wij onze werkprocessen komen 

uitleggen.  
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4.  Molens 

 

Stand van zaken restauraties 

De restauratiewerkzaamheden aan de Hegebeintumer Mûne te Hogebeintum, de 

molen De Phenix te Ferwerd en de Stienhúster Mûne te Stiens zijn in 2016 afgerond 

en financieel verantwoord. Gelijktijdig met de restauratie is er ook regulier onderhoud 

uitgevoerd in het kader van het BRIM. Deze verschillende regelingen zijn bij onze 

restauraties duidelijk te scheiden en geeft in de verantwoording richting de 

subsidiënten ook geen  onduidelijkheden.   

 

In 2016 zijn de restauraties van molen De Klaver te Bolsward, De Skalsumer Mole te 

Schalsum en de Grutte Mûne te Marrum in uitvoering. Hiernaast wordt het inmaal 

circuit van de Slachdykster mûne te Alde Leie gerestaureerd. 

 

 

De Klaver (Bolsward)  

 
De restauratie van molen De Klaver werd in 2016 deels uitgevoerd.  

 

Bij de restauratie is onder andere de vijzel en Vijzelbak vervangen en herstel van 

metselwerk en voegwerk uitgevoerd. Het Kleedhout is gerestaureerd en diverse 

lekkages verholpen. Voor de restauratie is een omgevingsvergunning door gemeente 

SWF afgegeven.  

 

 

Skalsumer Mole (Schalsum) 

 

De restauratie van de Skalsumer Mole is geheel in 2016 uitgevoerd.  
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Het betreft hier met name herstelwerk aan de waterlopen. De uitschoot was slecht en 

de gemetselde vloer van de uitschoot is opnieuw aangebracht. Hiervoor is een 

omgevingsvergunning afgegeven. Verder is er klein herstelwerk aan de kap en herstel 

van metsel- en voegwerk, met name van de in het water gelegen onderdelen 

uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

  

Grutte Mûne (Marrum) 

 

De restauratie van de Grutte Mûne te Marrum is eveneens in 2016 geheel uitgevoerd. 

De financiele verantwoording zal in 2017 plaatsvinden.  

     Van deze molen is de 

uitschoot gerestaureerd en de houtwerken van de staart. Maar de grootste post was 

het herstellen en coaten van de schroef. Verder is er herstelwerk uitgevoerd aan het 

rietwerk.  

 

 

Slachdykster Mûne (Oude Leie) 

 

    
Voor de historische gegevens over de in- en uitmaalfunctie is een rapport 

Bouwhistorische verkenning van een in- en uitmaalder van de Slachdykster Mûne te 

Oude Leije opgesteld. De inmaalfunctie is nog compleet aanwezig. Diverse 

onderhoudswerkzaamheden aan de inmaalfunctie zijn in het verleden uitgevoerd.  
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Nu is de kolk gerestaureerd en het gangenstelsel met de afsluiters weer functioneel 

gemaakt. Enkele kleinere lokale fondsen hebben op eigen initiatief een bijdrage 

gegeven voor de restauratie van dit bijzondere inmaalfunctie.  

 

 

Stand van zaken onderhoud 

Voor bijna elke andere molen in ons bezit is in 2016 regulier onderhoud verricht. Dit 

is uitgevoerd in het kader van de meerjarenplannen uit de BRIM periode 2013-2018. 

Voor de ene molen bleef in 2016 het onderhoud beperkt tot  plaatselijk schilderwerk, 

terwijl bij een andere molen groot onderhoud is uitgevoerd. Ook alle andere 

mogelijke voorkomende werkzaamheden zijn in 2016 weer aan de orde geweest.  

 

Borging Kwaliteit 

Ook voor wat betreft 2016 zijn wij van mening dat het verrichte onderhoud en de 

restauraties van een goede kwaliteit zijn en met maximaal behoud van monumentale 

waarden zijn uitgevoerd. Deze noodzakelijke restauratiekwaliteit is mede verkregen 

doordat de kwaliteitsborging binnen onze organisatie steeds beter verloopt. Maar ook 

werken wij met aannemers die voldoende gekwalificeerd zijn en jarenlange ervaring 

bezitten in molenonderhoud. Zij hanteren het uitgangspunt dat bij onze stichting 

hoog in het vaandel staat; sober en doelmatig onderhoud met maximaal behoud van 

monumentale waarden.  

 

In 2016 heeft Monumentenwacht Fryslân maar drie technische inspecties uitgevoerd. 

Gemiddeld wordt eens in de twee jaar een inspectie uitgevoerd. Doordat er jaarlijks 

onderhoud wordt uitgevoerd en er ook nog restauraties worden uitgevoerd, is de 

algemene  technische toestand van ons molenbezit de afgelopen jaren behoorlijk 

verbeterd.  

 

Het bestand van al onze molens is op www.defryskemole.nl terug te vinden. 

 

 

http://www.defryskemole.nl/
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5. Molenaars 

 

De meeste molens van DFM hebben één of meerdere molenaars. Het is zeer positief 

dat op deze manier de molens regelmatig kunnen malen/ draaien. Van onze molens 

zijn de Grutte Mûne bij Broeksterwâld, de Phenix bij Marrum, de Skalsumer Mole bij 

Schalsum, de Stienhúster Mûne bij Stiens en molen Victor bij Wânswert in gebruik als 

lesmolen voor de opleiding van vrijwillige molenaars. De coördinatie hiervan ligt bij 

het Gild Fryske Mounders. 

 

Er zijn voldoende gediplomeerde molenaars beschikbaar voor het laten draaien van al 

onze molens en zeker van de vierentwintig molens die kunnen worden ingezet op 

verzoek van Wetterskip Fryslân bij extreem waterbezwaar. De molens gebruiken voor 

de oorspronkelijke functie, bemalen van een polder, is voor de molenaars een 

eervolle taak en het werkt kostenbesparend voor het Waterschap als de elektrische 

gemalen minder vaak worden ingezet. 

 

Veel molenaars verrichten klein onderhoud aan hun molen, zoals het schoonhouden 

van de molen en het smeren van de draaiende onderdelen, waardoor de molen als 

werktuig optimaal kan functioneren. Dit is voor de stichting zeer kostenbesparend. De 

Fryske Mole wil de molenaars hiervoor hartelijk bedanken. 

 

De molenaars zijn zeer gastvrij en stellen hun molen graag open voor publiek. 

Bijvoorbeeld tijdens de Friese Molendag, georganiseerd door de werkgroep Friese 

Molendagen. In 2016 was dit in het weekend van 10 september, tegelijk met de Open 

Monumentendag. Ook een groot aantal van de molens van stichting De Fryske Mole 

zijn te bezichtigen geweest, soms werden daarbij ook extra activiteiten georganiseerd 

zoals een rondleiding, wandeling, braderie en kinderactiviteiten. 

 

Op 14 december 2016 is in Hotel-Eetcafé Duhoux te Wirdum de jaarlijkse 

bijeenkomst voor molenaars en bestuur gehouden. Op de avond is door onze  

voorzitter aan de molenaars een toelichting gegeven over de lopende zaken en 

restauraties. Voor het informatieve deel van de avond waren er diverse sprekers. Zo 

heeft de heer G. van Reeuwijk een toelichting gegeven op de restauraties en het 

Wetterskip Fryslân heeft inzicht gegeven over het toekomstig waterbeheer in Fryslân. 

De Hollandsche molen heeft een en ander vertelt over vrijwilligersbeleid i.r.m. 

molentoekomst. 

    

De veiligheidsmap (Risico Inventarisatie en Evaluatie) blijft een punt van aandacht 

waarin de molenaars met de eigenaar gezamenlijk jaarlijks moeten blijven 

overleggen. 

 

Als dank voor de inzet van de molenaars was er voor alle aanwezigen het traditionele, 

door molenaar en bakker Jippe Braaksma gebakken kerstbrood. 
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6. Financiën  
 

De totale kosten bedroegen in 2016 € 572.685,- en de baten € 544.793,- Het saldo is 

derhalve € 27.892,- negatief.   

Voor het onderhoud van de 42 molens is in 2016 ca. € 503.027,- uitgegeven, 

tegenover € 214.915,- in het jaar ervoor. De uitgebreide financiële gegevens zijn in 

de financiële jaarrekening 2016 uitgewerkt. 

 

Voor het subsidiebedrag van 2016 van de provincie Fryslân is geen bezuiniging 

vastgesteld. Voor onderhoud, algemene zaken en restauratie is een bedrag van  

€ 89.787,- ontvangen.  

 

In het Restauratiefonds Louise Scholten is een gift van € 100.000,- in 2011 

ondergebracht van de stichting De Jonge Arnoldus. Dit bedrag is aangeboden ter ere 

van het 40-jarig jubileum van onze stichting. In het bestuur van het nieuwe fonds 

hebben de bestuursleden van De Fryske Mole zitting.  

 

Het bedrag van €100.000,- kan in geval van financiële tekorten op restauraties of het 

opvangen van financiële tegenvallers worden benut. Tot nu toe is dit niet noodzakelijk 

geweest.  

 

Voor de komende periode, zeker wanneer de lagere overheden in het kader van 

bezuinigingen de bijdrage niet in overeenstemming brengen met de rijksbijdrage, de 

BRIM regeling, kunnen er vanaf 2019 financiële problemen ontstaan. Er zal dan vaker 

naar cofinanciering c.q. sponsoring gezocht moeten worden. 

 

 

7. PR en communicatie 

 

Elk jaar is het voornemen om ons actiever op PR en communicatie te richten. Voor 

onze organisatie is naamsbekendheid en reclame belangrijk, ook al is dat niet direct 

aantoonbaar. De Friese molenorganisaties zoals het Gild Fryske Mounders, De Fryske 

Mole, de andere moleneigenaren- en monumentenstichtingen en werkgroepen zoals 

de organisatie van De Friese Molendagen en de redactie van De Utskoat komen 

elkaar steeds weer tegen en hebben vaak belang bij elkaars bestaan. Ook voor PR 

beleid is het dan logisch om samen te werken. Er is dan ook een PR werkgroep 

samengesteld.  

 

In mei 2016 is het jaarlijks overleg geweest met de 6 grote moleneigenaren in de 

provincie Fryslân. Hierin zijn de ontwikkelingen in molen- en monumentenland 

besproken. Het blijkt steeds weer dat onze stichting een vraagbaak is voor overige 

moleneigenaren als het gaat om mogelijkheden voor subsidies en verplichtingen 

vanuit monumentenzorg. In de rol als aanspreekpunt in de gehele provincie Fryslân 

vervullen wij die rol graag.  Er is afgesproken dat wij in het vervolg alle 

moleneigenaren in de provincie een uitnodiging sturen voor het 

moleneigenaarsoverleg.  
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Om een breed publiek bekend te maken / houden met de Friese molens, goed 

contact tussen molenaars onderling en tussen molenaars en bestuurders van de 

molenstichtingen en het werven van nieuwe leerling-molenaars, zijn enkele 

speerpunten van de werkgroep PR. 

 

In samenwerking met het Gild Fryske Mounders is het blad `De Utskoat´ vier keer 

verschenen onder de bezielende leiding van Gerben Wijnja. De stichting verzorgt o.a. 

de rubriek ‘Efkes bijprate troch De Fryske Mole’ waarin nieuws op gebied van beleid 

en ontwikkelingen in monumentenzorg wordt toegelicht.   

 

De website wordt bijgewerkt en onderhouden door Hilke van Houten -molenaar en 

vrijwilliger. Voor sponsors is er een apart onderdeel van de website waarop de 

namen worden genoemd en de logo’s worden getoond. 

 

Het aantal donateurs van onze stichting is in 2016 ongeveer gelijk gebleven; de 

stichting verwacht door het versterken van de PR activiteiten dit aantal in de 

toekomst te kunnen uitbreiden. 

 

 

8. Tot slot 
 

Het bestuur hoopt u in dit verslag een goed beeld te geven van onze inspanningen en 

de plannen die wij hebben gemaakt, samen met de vrijwillige molenaars, om ons 

draaiende erfgoed in stand te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Stichting De Fryske Mole, 

Leeuwarden, mei 2017       
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Draaiuren molens DFM 2016         

            

nr. Molen Plaats belast  onbelast totaal 

      3 De Hond Paesens  88,5 88,5 

8 Miedemûne Holwerd 11 
 

11 

11 Klaailânsmûne Marrum            3 8 11 

12 Grutte Mûne Marrum  5 22 27 

13 De Phenix Marrum /Ferwert 39 87 126 

14 De Non Ferwert    

15 Hegebeintumer Mûne Hegebeintum 15 5 20 

16 Van Aylvapoldermole Wommels 13 26 39 

17 De Volharding Jislum 4 9 13 

21 Beintumapoldermûne Westergeest 45 14 59 

22 Victor Wânswert 58 69 127 

28 Balkendsterpoldermûne Alde Leie 16,5 32,5 49 

29 Genezareth- Hallum 89 1 90 

32 Stienhúster Mûne Stiens 10 19 29 

33 De Olifant Burdaard 106 21 127 

34 Slachdykster Mûne Alde Leie 53 64 117 

35 Binnema's Mûne Stiens 14 7 21 

36 Wynzer Mûne Wyns 15 41 56 

38 De Hoop Readtsjerk    

39 Grutte Mûne Broeksterwâld 40 5 45 

40 Broekpoldermûne Broeksterwâld 18 48 66 

48 Achlumer Mole Achlum    

49 Skalsumer Mole Schalsum 97 60 157 

52 Bullemûne Leeuwarden 35 21 56 

60 Ypeijmûne Ryptsjerk 18 20 38 

64 Hooglandmole Goutum 89 9 98 

65 Kramers Mole Goutum 63 12 75 

72 De Eendracht Kimswerd 90 11 101 

73 Marswâl Lollum 29,5 14,5 44 

79 Ienzer Mole Iens 
   

84 Pankoekster Mole Witmarsum 
   

85 Himerter Mole Burgwerd 35 3 38 

86 Terpensmole (himmole) IJlst (Sneek)    

90 De Klaver Bolsward 
   

93 Heechhiem Goëngahuizen 
   94 De Modderige Bol Goëngahuizen    

95 Jansmole Goëngahuizen 32 
 

32 

97 Oegekleastermole Hartwerd 
   100 Beabuorster Mole Tjerkwerd 

   
104 Geaupoldermole Oppenhuizen    

119 Tsjongermûne Mildam 10 14 24 

126 t Zwaantje Nijemirdum 66,5 
 

66,5 

128 Vesuvius Elsloo    

 

Het aantal molenaars dat de draaiuren jaarlijks opgeeft aan het Gild wordt alsmaar 

kleiner. Het is uiteraard geen verplichting om als molenaars de draaiuren door te geven, 

maar het Gild Fryske Mounders zou graag een volledig beeld willen hebben van alle 

molens in Fryslân. Bovenstaande lijst geeft derhalve een onvolledig beeld.  


