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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting De Fryske Mole te Leeuwarden.  

 

Om maar te beginnen met onze nieuwe status: In het jaarverslag van 2017 werd het 

al aangestipt en op 26 januari 2018 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap het officieel bevestigd dat Stichting De Fryske Mole aangewezen is als 

Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).  

 

We zijn trots op onze POM-status.  

Het is een belangrijke blijk van vertrouwen en een mooie bevestiging van onze visie 

en beleid op het gebied van instandhouding van onze molens in de provincie Fryslân. 

Wij zien het als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de 

besturen sinds de oprichting van De Fryske Mole in 1970 hebben bereikt. Het is zeker 

ook een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

 

In 2018 hebben wij als stichting en uiteraard onze vrijwillige molenaars hard gewerkt 

aan het in goede staat brengen en houden van de molens. De molens draaien 

regelmatig en er is noodzakelijk onderhoud verricht.  

Verder zijn de Bullemûne bij Lekkum en de 

Oegekleastermole bij Hartwerd gerestaureerd, en 

werden -ondersteund door De Hollandsche Molen en 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed- deelbare 

roeden vervangen bij vier van onze molens. 

Bovendien kon door extra rijksbudget versneld 

gestart worden met de restauraties van poldermolen 

de Miedemûne bij Holwerd en De Hond bij Paesens, 

onze enige koren- en pelmolen.       Kruilier Miedemûne, Holwerd 

 

In 2018 zijn er geen mutaties geweest in de bestuurssamenstelling.  

 

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 2018.   

 

Ondanks de POM-status en de extra rijkssubsidie in 2018 hebben we een grote 

financiële opgaaf voor de boeg. Het blijkt lastig om met behulp van de fondsen de 

grotere restauraties financieel rond te krijgen en de niet-subsidiabele kosten te 

financieren, zoals voor het molenerf. Bovendien hebben wij in 2018 de Sim-

toezegging gekregen voor de periode 2019-2024 met 50% subsidie voor de 

instandhoudingskosten. In de periode 2013-2018 was de subsidie 60%. De daling 

met 10% is een grote uitdaging voor de begroting van de stichting. Wij hebben onze 

zorgen uitgesproken richting de Vereniging van Friese Gemeenten en zijn met de 

gemeenten in gesprek over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behoud 

van het Friese erfgoed.  

 

De medewerking en bijdragen aan onderhoud en restauraties van overheden, van 

fondsen en niet te vergeten onze donateurs zijn ook in 2018 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.  
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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 2018 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 

 

In de  ‘Auditcommissie St. De Fryske Mole’ zijn als externe leden benoemd: de heer 

G. Nienhuis (voormalig molenspecialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

en de heer S. van Seijen (architect bij ERM gecertificeerd architectenbureau Adema 

Architecten, Dokkum). De zittingsperiode voor deze commissie is van 2017 tot 2021. 

 

Het bestuur heeft in 2018 vijf 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 is gekoppeld aan één van de drie technische bestuursleden. Zij 

houden regelmatig contact met de molenaars en de aannemers. 
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De algemeen coördinator staat garant voor een 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 

of restauraties was ook in 2018 een belangrijk aspect.  De algemeen coördinator 

staat voor begeleiding van het restauratieproces en de 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, spelen ook de 

Monumentenwacht (die de inspectierapporten opstelt) en uiteraard de gediplomeerde 

molenaars. Zij zijn de ogen en oren voor de stichting. 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/Sim) 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 2018 
 

Bestuur 

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

2018. De verhoudingen binnen De Fryske Mole en de verhoudingen met overige 

stichtingen, organisaties en partijen zijn plezierig en goed te noemen.  

 

Besluit regeling instandhouding monumenten (Brim)  

In de huidige Brim-periode 2013–2018 is in 2018 gepland onderhoudswerk afgerond. 

De totale jaarlijks te besteden kosten voor instandhouding voor het cluster van 42 

molens bedraagt € 350.000,-. Deze kosten werden altijd gedekt door de jaarlijkse 

bijdrage van het rijk van 60%, de gemeenten 25% en de provincie Fryslân 15%.  

Het Brim is opgevolgd door de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). 

Er is een nieuwe aanvraag ingediend en een beschikking afgegeven met 50% subsidie 

voor de periode 2019-2024. Monumenteneigenaren die voor de periode 2020-2025 

aanvragen, ontvangen weer 60%. De 10% lagere subsidie voor de komende periode 

is een grote uitdaging in verband met onze begroting.  

Voor het molenrestant De Non is een aparte Brim-beschikking afgegeven voor de 

periode 2014-2019. De planning is om dit molenrestant in 2019 volledig te herstellen 

en consolideren. 

 

Stimuleringsregeling Monumenten (Provincie Fryslân) 

Er is een aanvraag ingediend bij de “Stimuleringsregeling monumenten” voor 

restauratie van de Tsjongermûne te Mildam. Hiervoor heeft de provincie in december 

2018 de beschikking afgegeven en de verdere fondswerving is gestart. 
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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 maximale subsidiebedrag bedraagt 

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

zes 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. 

 

POM-status 

Zoals genoemd in het voorwoord, is in januari 2018 officieel bekendgemaakt dat onze 

stichting is aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. De 

Fryske Mole is zeer ingenomen met deze POM-status en ziet dit als erkenning van de 

overheid dat onze stichting als “grote” monumentenorganisatie haar kerntaak, het in 

stand houden van de rijksmonumentale molens, op een professionele wijze verricht.  

Dit betreft onder andere een stabiel financieel beleid, een goede technische staat van 

de molens en borging van de kwaliteit van uitvoering van restauratie en onderhoud. 

Voor De Fryske Mole biedt de status voordelen bij de aanvraag voor 

instandhoudingssubsidie van de molens: voor de 42 molens kan tegelijkertijd en 

administratief eenvoudiger subsidie worden aangevraagd en verantwoord; daarnaast 

krijgen subsidieaanvragen van organisaties met de POM-status voorrang als sprake is 

van een tekort aan subsidie. Misschien wel de belangrijkste verworvenheid is dat De 

Fryske Mole de subsidie mag inzetten bij de molens die dat het hardst nodig hebben.  

De rijksoverheid verwacht van De Fryske Mole dat zij actief bijdraagt aan het 

verbeteren van de monumentenzorg door andere (molen-)organisaties zoveel 

mogelijk te informeren. 

 

PR en relaties met andere organisaties 

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

Fryske Mounders) en de website die een belangrijke plaats innemen. Utskoat-

hoofdredacteur Gerben Wijnja is op 26 april 2018  benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Dit was een initiatief van De Fryske Mole, om hem de eer te geven 

die hij verdient om wat hij voor de Friese molenwereld betekent. 

Overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Fryslân en de 

gemeenten waarin onze molens zijn gelegen is 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’. Ook is een bestuurslid van De Fryske Mole 

vertegenwoordigd in de landelijke Molenadviesraad.          

  
En verder… 

Het bestuur heeft de vergaderingen van het "Gild Fryske Mounders" en van andere 

molenorganisaties bijgewoond. Tevens is er in juni een bijeenkomst geweest met 

moleneigenaren in Fryslân geweest over actuele zaken als uitvoering en PR. Wij 

geven ook regelmatig advies aan collega-stichtingen en moleneigenaren over het 

vlottrekken van onderhoud en restauraties, het vergunningentraject en 

mogelijkheden voor financiering.   
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4. Molens 
 

Stand van zaken restauraties 

In 2018 hebben de restauraties van de poldermolen de Bullemûne bij Lekkum en de 

spinnenkopmolen de Oegekleastermole bij Hartwerd grotendeels plaatsgevonden. 

Gelijktijdig met de restauratie is er ook regulier onderhoud uitgevoerd in het kader 

van het Brim. Deze verschillende regelingen zijn bij onze onderhoud/restauraties 

duidelijk te scheiden. Dit geeft in de verantwoording richting de subsidiënten geen 

onduidelijkheden.   

 

Bullemûne (Lekkum) 

De restauratie van deze molen is in de zomer van 2018 gestart. De opvallendste 

onderdelen van de restauratie zijn versterking van de fundering, restauratie van de 

roeden en deels vervanging van het tafelement. Verder diverse kleinere 

werkzaamheden. De Bullemûne ligt aan de van de schaats-Elfstedentocht vermaarde 

“Bonke” (Bonkevaart) en wordt regelmatig in werking gesteld. 

 

     

 

 

 

 

Bullemûne vóór restauratie 

 

 

 

Oegekleastermole (Hartwerd) 

In deze restauratie zijn ondertoren en bovenhuis hersteld en 

de vijzel is vervangen.  

 

Er zijn werkzaamheden aan 

het gaande werk uitgevoerd. 

Bovendien moest de molen 

tegen knaagkever behandeld 

worden.  

 

 

                                                                               

                                                      Vijzel en Oegekleastermole 



8 

 

 

 

Extra rijksbudget voor restauraties 

Minister Van Engelshoven stelde in juni 2018 3,5 miljoen euro beschikbaar voor 

restauratieprojecten die nog in 2018 konden starten. De Hollandsche Molen heeft via 

het Molenfonds voor elf restauratieprojecten van molens 1,5 miljoen euro kunnen 

toezeggen, waaronder twee restauratieprojecten van De Fryske Mole.  

Hierdoor kon versneld gestart worden met de 

restauratie van poldermolen de Miedemûne bij 

Holwerd. Hier gaat het om het vervangen van riet 

en schilderwerk. Ook zijn de werkzaamheden 

gestart bij de enige koren-en pelmolen van de 

stichting, De Hond bij Paesens. Deze restauratie 

omvat  het deels vervangen van de rieten 

bekleding, aanpak van houtrot, schilderwerk, de 

roeden, de spil, twee achtkantstijlen, 

herstelwerkzaamheden aan de stelling en 

raamwerk. Ook de pellerij wordt in ere hersteld.      

                       Miedemûne, Holwerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hond, Paesens 

 

 

Stand van zaken onderhoud 

In 2018 is regulier onderhoud uitgevoerd in het kader van de meerjarenplannen uit 

de Brim-periode 2013-2018. In 2019 moet deze subsidie verantwoord worden en 

gaat de nieuwe instandhoudingsperiode 2019-2024 in. 

 

Borging Kwaliteit 

Wij zijn van mening dat het verrichte onderhoud en de restauraties in 2018 van een 

goede kwaliteit waren en met maximaal behoud van monumentale waarden zijn 

uitgevoerd. Deze restauratiekwaliteit is mede verkregen doordat de kwaliteitsborging 

binnen onze organisatie steeds beter verloopt. 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. 
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Auditcommissie 

In 2017 heeft De Fryske Mole een auditcommissie ingesteld. Dit naar aanleiding van 

de nieuwe aanvraag voor de POM-status en de eigen wens om de kwaliteit van de 

organisatie en van het onderhanden zijnde onderhoud en restauraties te borgen. 

De auditcommissie bestaat uit twee externe leden met kennis van zaken rond 

organisatie en uitvoering van onderhoud en restauraties van monumentale molens.  

De commissie wordt ondersteund en geïnformeerd door twee leden uit het bestuur. 

De auditcommissie adviseert het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd 

over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgevoerde en uit te voeren 

werkzaamheden aan de monumentale molens van de stichting.  

 

In 2018 heeft de commissie in mei een audit uitgevoerd en zich gericht op het dossier 

van de restauratie van de Genezareth-Kleasterpoldermûne te Hallum. Wat betreft de 

dossiervorming wordt aangeraden de digitale dossiers optimaal compleet 

raadpleegbaar te maken. Waar dit niet mogelijk is op 1 digitale locatie, zal met 

verwijzingen moeten worden gewerkt. De molen is bezocht door de auditcommissie. 

Beoordeling en conclusie uit het auditrapport: De restauratiekwaliteit is prima en er is 

door alle betrokkenen met veel passie aan gewerkt. 

 

Inspecties van de molens 

Gemiddeld wordt eens in de twee jaar een inspectie door de Monumentenwacht 

uitgevoerd. De Monumentenwacht Fryslân had de technische inspecties van 40 

molens al in 2017 uitgevoerd, in 2018 zijn de resterende molens geïnspecteerd.  

De onderhoudscoördinatoren doen jaarlijks een opnameronde. Zij beoordelen dan aan 

de hand van de inspectierapporten ter plekke samen met de molenaars en aannemers 

welk onderhoud uitgevoerd gaat worden per jaar. 

Doordat er jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd en er restauraties worden 

uitgevoerd, is de algemene  technische toestand van ons molenbezit de afgelopen 

jaren behoorlijk verbeterd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Toegangsdeur en gevelsteen  

De Hond, Paesens 
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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 24 molens die kunnen worden ingezet bij extreem 

waterbezwaar, op verzoek van Wetterskip Fryslân. Deze molens dienen voor de 

oorspronkelijke functie, het bemalen van een polder. Dit is voor de molenaars een 

eervolle taak en het werkt kostenbesparend voor het waterschap als achtervang voor 

de elektrische gemalen. 

 

Veel molenaars verrichten klein onderhoud aan hun molen en het molenerf, zoals 

grasmaaien, 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 waardevol en kostenbesparend en waarderen wij zeer. 

 

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

Bijvoorbeeld tijdens de Friese Molendag, georganiseerd door de werkgroep Friese 

Molendagen. Er is gekozen om een eigen Friese Molendag te organiseren, naast de 

Open Monumentendag in september. In 2018 was dit op zaterdag 21 april. Ook een 

groot aantal van de molens van Stichting De Fryske Mole is te bezichtigen geweest op 

de Nationale Molendag in mei en bij lokale molendagen, zoals de Leeuwarder 

Molendag en Moledei Súdwest-Fryslân. Bij een aantal molens werden extra 

activiteiten georganiseerd, zoals een rondleiding, wandeling, braderie en 

kinderactiviteiten. 

 

Op 12 december 2018 is in Hotel-Eetcafé Duhoux te Wirdum de jaarlijkse 

bijeenkomst voor molenaars met het bestuur gehouden. De voorzitter en 

penningmeester hebben de molenaars een toelichting gegeven over de lopende 

zaken, financiën en restauraties. In het informatieve deel is door advocaat Hamming 

een uitgebreide toelichting gegeven op juridische aangelegenheden zoals recht van 

overpad en erfdienstbaarheden. Het bestuur van De Fryske Mole is momenteel bezig 

om per molen de juridische eigendomssituatie en eventuele erfdienstbaarheden in 

kaart te brengen, zodat dit voor de toekomst helder is.  

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 exploitatiekosten bedroegen in 2018 € 442.707,- en de baten € 435.288,- 

Het saldo is derhalve € 7.419,- negatief.   

Voor het onderhoud van de 42 molens is in 2018 € 379.936,- uitgegeven, tegenover 

€ 203.591,- in het jaar ervoor. De uitgebreide financiële gegevens zijn in de financiële 

jaarrekening 2018 uitgewerkt. 

 

Voor het subsidiebedrag van 2018 van de provincie Fryslân is geen bezuiniging 

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

€ 89.800,- ontvangen.  

 

Het eigen Restauratiefonds Louise Scholten, opgericht in 2011, waarin een 

jubileumgift van De Jonge Arnoldus is ondergebracht, is het afgelopen jaar niet nodig 

gebleken in de opvang van tekorten in de uitvoering van onze taken. Wel wordt het 

fonds als borg gebruikt wanneer de laatste formele toezeggingen van fondsen nog 

niet waren verkregen. 

 

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

bezuinigingen de bijdrage niet aan kunnen passen aan de verlaagde rijksbijdrage, de 

Sim-regeling, kunnen er vanaf 2019 financiële problemen ontstaan. Overleg daarover 

is momenteel gaande. Er zal ook vaker sponsoring en cofinanciering gezocht moeten 

worden voor niet-subsidiabele onderdelen en noodzakelijke grotere restauraties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedemûne, Holwerd,  

koningsspil met inscripties van vroegere molenaars 
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7. PR en communicatie 

 

PR en communicatie staan voor De Fryske Mole in het teken van naamsbekendheid 

en aandacht voor onze doelstelling.  

 

De Friese molenorganisaties, monumentenstichtingen, de werkgroep voor de 

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

steeds weer tegen en hebben belang bij elkaars bestaan. Wij werken op gebied van 

PR samen in een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Gild Fryske 

Mounders, de Utskoat, de webmaster en onze stichting. De PR-commissie wordt 

ondersteund door mw. M. Pennewaard van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.   

 

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 

daarin o.a. de rubriek ‘Efkes bijprate troch De Fryske Mole’ waarin nieuws op gebied 

van beleid en ontwikkelingen in monumentenzorg wordt toegelicht.   

 

De Fryske Mole heeft vooruitlopend op haar jubileum, het 50-jarig bestaan in 2020, 

al in 2018 gekozen om zich te laten ondersteunen in de PR-uitingen door een 

professioneel bureau, Terp10. Zo wordt stapsgewijs gewerkt naar een 

communicatiebeleid als stevige basis voor het jubileumjaar, met regelmatig nieuws 

voor pers en publiek. In 2018 is een nieuwe flyer over de stichting ontworpen en wijd 

verspreid, zijn zogenaamde ‘stopper-advertenties’ aan regionale dagbladen en huis-

aan-huisbladen aangeboden en persberichten gezonden over nieuws met betrekking 

tot onze POM-status, restauraties en andere activiteiten.  

 

Wij doen mee aan landelijke vrijwilligersacties zoals NLdoet 

in maart en Burendag in september. Dit werkt positief; niet 

alleen om een klus te klaren, maar vooral om contact te 

zoeken met en gastvrij te zijn richting buurt en een nieuwe 

groep geïnteresseerden. 

 

 

 

NLdoet op De Hond, Paesens 

     en Burendag bij De Stienhúster Mûne, Stiens en de Achlumer Mole, Achlum 

 

De website van De Fryske Mole wordt onderhouden door Hilke van Houten, molenaar 

en bestuurslid bij het Gild Fryske Mounders. Voor sponsors is er een apart onderdeel 

van de website waarop de namen worden genoemd en de logo’s worden getoond. 
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Het aantal donateurs van onze stichting is in 2018 ongeveer gelijk gebleven; de 

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

toekomst te kunnen uitbreiden. 

 

        In de Tsjongermûne, Mildam 

     

 

8. Tot slot 
Met dit jaarverslag hebben wij een korte inkijk gegeven in onze inspanningen in het 

jaar 2018 en de plannen die wij hebben om samen met de vrijwillige molenaars ons 

draaiende erfgoed werkend, beleefbaar en in goede staat te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Stichting De Fryske Mole, 

Leeuwarden, april 2019 


