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Voorwoord 
 

Voor u ligt het activiteitenverslag c.q. bestuursverslag 2020 van Stichting De Fryske Mole.  

 

Ons motto in dit bijzondere jaar is: Wyn, wetter en kreakjend hout 

 

Het logo met dit motto is ontworpen in het kader van ons 50-jarig bestaan.  

 

De officiële datum van oprichting is 28 december 1970. Wij 

hebben ervoor gekozen om hier in de aanloop naar 28 

december 2020 aandacht aan te schenken en vervolgens 

het gehele opvolgende jaar dit gouden jubileum te blijven 

vieren.  

 

Door de corona-crisis was bezoek en ontmoeting op de molens nauwelijks mogelijk. Hopelijk is in 

de tweede helft van het jubileumjaar voor publiek meer te organiseren. 

 

Om onze molens in goede staat te houden, hebben we ook in 2020 restauraties afgerond en 

nieuwe plannen gemaakt voor de komende jaren. Door de inzet van onze vrijwillige molenaars 

draaien de molens regelmatig en er is noodzakelijk onderhoud verricht. 

 

De bestuurssamenstelling is in 2020 niet veranderd.  

In dit verslag zijn de gegevens over de financiën van onze stichting kort opgenomen. Het financieel 

overzicht staat uitgebreid in de jaarrekening, de door de accountant opgemaakte ‘rekening en 

verantwoording’ over 2020.   

 

Er liggen grote uitdagingen voor ons. Toch kunnen we over 2020 melden dat we ook dit jaar weer 

hebben kunnen voldoen aan onze hoofddoelstelling: het bevorderen en verzekeren van de 

instandhouding van de molens in Fryslân.  

 

Dit is alleen mogelijk door medewerking van onze molenaars en bijdragen aan onderhoud en 

restauraties van overheden, fondsen en niet te vergeten onze donateurs. Wij zijn allen zeer 

dankbaar. 

 

Deze tekst kwamen we tegen in de Skalsumer Mole. Het is de lijfspreuk van 

leermeester Durk Piersma en het staat op een bord met houtsnijwerk, dat hij kreeg  

van een leerling. Durk vond het als molenaar bij De Fryske Mole een goed idee dat 

de stichting de spreuk als motto voor het jubileumjaar wilde gebruiken. 

 

‘Wyn, wetter en kreakjend hout’ past helemaal bij De Fryske Mole: 

de wind, die we nodig hebben, 

het water, de basis voor onze poldermolens, 

krakend hout, zodra de molen de wind in de zeilen heeft. 

 

Ook is het een ode aan de molenaar: hij werkt met de elementen, met het machtige 

gekraak van een uniek monumentaal bouwwerk om zich heen. 
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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 2020 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 2020 vijf keer regulier vergaderd. Tussentijds heeft het dagelijks bestuur 

contact over de lopende zaken, ook 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 
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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. 

De algemeen coördinator staat garant voor een gestroomlijnde interne gang van zaken. Dit betreft 

ook controle op de vastgelegde processen. De algemeen coördinator staat voor begeleiding van 

het restauratieproces en de voorkomende werkzaamheden daaromtrent met betrekking tot 

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. Mevrouw Rodenhuis van de Monumentenwacht verricht voor de 

Fryske Mole de verslaglegging, archivering en overige secretariële ondersteuning. 

 

Het kostenbewakingssysteem, met als doel overschrijdingen en verkeerde boekingen van 

onderhoudskosten (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 2020 

 

Stimuleringsregeling Monumenten (Provincie Fryslân) 

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

Beintemapoldermûne te Westergeest en de Terpensmole te  IJlst. Hiervoor heeft de provincie in 

december 2020 de beschikking afgegeven. 

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

onderhoud (instandhouding) 15% subsidie te krijgen aanvullend op de afgegeven Sim-beschikking 

van het rijk. 

 

 

 

Terpensmole, IJlst, bovenhuis 

Duidelijk zichtbare aantasting door knaagkevers 

 (foto’s: Van Reeuwijk Bouwmeester) 
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Bestuur 

Er zijn geen wijzigingen in het bestuur geweest in 2020. De verhoudingen binnen De Fryske Mole 

en de verhoudingen met overige stichtingen, organisaties en partijen, zowel in Fryslân als in 

contacten in den lande, zijn prettig.  

 

PR en relaties met andere organisaties 

In 2020 is extra PR opgestart vanwege het gouden jubileum. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 

7. Hierbij blijven het kwartaalblad ‘De Utskoat’ (in samenwerking met het Gild Fryske Mounders) 

en de website een belangrijke plaats innemen.  

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 woont normaal gesproken vergaderingen van het "Gild Fryske Mounders" bij en van 

andere molenorganisaties. Vanwege corona zijn sommige vergaderingen uitgesteld en waren 

andere als online videovergadering te volgen. Wij geven ook advies aan collega-stichtingen en 

moleneigenaren over het vlottrekken van onderhoud en restauraties, het vergunningentraject en 

mogelijkheden voor financiering.   

 

 

     Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)  

 De periode van het Besluit regeling instandhouding monumenten (Brim) 2013–2018 is afgerond. 

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). In de Sim-beschikking 2019-2024 ontvangen we 50% subsidie van het rijk. 

Weliswaar met een hoger maximumbedrag, maar de rest van de kosten moet op een andere manier 

opgevangen worden. Monumenteneigenaren die voor de periode 2020-2025 of later hebben 

aangevraagd, ontvangen weer 60% subsidie van het rijk. De 10% lagere subsidie voor deze periode 

is een grote uitdaging voor onze stichting in de huidige lopende onderhoudsperiode.  
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4. Molens 

Stand van zaken restauraties 

De restauratie van het gevlucht van de Van Aylvapoldermole te Wommels, is definitief afgerond in 

2020. De restauratie van de Oegekleastermole tussen Hartwerd en Bolsward vertraagde, doordat 

ook de vijzelbak hersteld moest worden. Deze restauratie is wel in 2020 afgerond.  

 

Eind 2020 is opdracht gegeven voor restauratie van de schroefbak van de Tsjongermûne te Mildam 

en restauratie van het gevlucht van de Grutte Mûne bij Marrum. Deze restauraties zullen in 2021 

worden uitgevoerd. 

 

 

Van Aylvapoldermole (Wommels) 

 

Deze restauratie bestond uit herstel van het gevlucht, waarbij 

het meest opmerkelijke het herstel van de bijzondere ca. 140 

jaar oude, geklonken Potroeden was. Dit werk aan de roeden 

is uitgevoerd door firma Vaags in Aalten.  

 

Detail van de Potroede vóór de restauratie 

(foto: Van Reeuwijk Bouwmeester) 

 
 

De restauratie bestond verder uit 

vervanging van de zelfzwichting, 

inclusief revisie van de bediening.  

 

De restauratie is in het voorjaar van 

2020 afgerond.  

Mede door een financiële bijdrage van 

Provincie Fryslân, stichting Zabawas, 

het PBCF, het Molenfonds, TBI 

Fundatie, Meindersma-Sybenga 

Stichting   en diverse kleine bijdragen 

van fondsen, stichtingen en 

particulieren kon de restauratie 

worden gefinancierd. Onze 

welgemeende dank hiervoor.              
 

 

 

Het steken van de roeden 

bij de Van Aylvapoldermolen 

(foto: De Molenmakers) 
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Van Aylvapoldermole met 

nieuwe roeden, mei 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oegekleastermole (Hartwerd) 

 

Deze spinnekop is voor herstel in zijn geheel overgebracht naar de werkplaats van de molenmaker.  

Er werden werkzaamheden aan het bovenhuis uitgevoerd, de trap en gevlucht zijn hierbij 

gedemonteerd en weer aangebracht.  

 

Bij de restauratie moesten bij nader inzien ook de 

vijzel met schroefbak vervangen worden en bleek 

groot herstel aan de fundering en waterloop 

noodzakelijk.  

Deze werkzaamheden en extra overleg met 

Wetterskip Fryslân over de benodigde 

watervergunning en het al dan niet aanbrengen 

van een nieuw kwelscherm in de dijk, hebben de 

restauratieperiode verlengd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk is de gerestaureerde molen in juli 2020 maalvaardig 

opgeleverd 

Oegekleastermole in restauratie 

(luchtfoto: Monumentenwacht Fryslân) 
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Stand van zaken onderhoud 

In 2020 is regulier onderhoud uitgevoerd in het kader van de meerjarenplannen voor de molens 

uit de Sim-periode 2019-2024.  

Borging Kwaliteit 

Wij zijn van mening dat het verrichte onderhoud en de restauraties ook in 2020 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 en 

gecertificeerd 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. De restauratieladder is hierbij het uitgangspunt. 

Ook hanteren wij de Uitvoeringsrichtlijnen van de ERM om de kwaliteit van het werk te kunnen 

borgen.  

Naast de kwaliteit van het werk is het van belang dat de gehele organisatie en het gehele traject 

van komen tot restauratie voldoende kwaliteit bezit. Langs de volgende vier paden denken wij de 

kwaliteit van stichting De Fryske Mole te borgen 
 

1. Kwaliteit als vast agendapunt 

kwaliteit(borging) is een vast agendapunt van de bestuursvergaderingen. Dat biedt iedere 

bestuurder de gelegenheid om het bestuur op de hoogte te houden van zaken die de 

kwaliteitsprestatie van DFM beïnvloeden. Het houdt het gehele bestuur geïnformeerd en biedt 

de mogelijkheid om tijdig en aantoonbaar bij te sturen op punten waar de prestatie achterblijft 

bij het beleid of een projectdoelstelling. 

 

2. Zelfevaluatie 

Houdt twee maal per jaar een momentopname. In juli: deze opname kan leiden tot bijsturen 

-     Zitten we op schema? 
-     Zijn de hoofdprocessen effectief en efficiënt? 
- Hebben we te maken met onverwachte omstandigheden of mogelijke incidenten 
- Leiden de tussenresultaten tot realisatie van het beleid of dwalen we af? 

 

In december het gehele jaar evalueren. 

- Wat hebben we gedaan op onze doelstellingen te realiseren? 

- Hebben we dat succesvol, effectief en efficiënt gedaan? 

- Zijn onze acties een POM-organisatie waardig, geven we invulling aan onze 

voorbeeldfunctie? 

- Vergt de ervaring van afgelopen jaar aanpassingen van beleid en / of werkwijze 

De evaluatie van december kan leiden tot bijstelling van beleid, het vaststellen van nieuwe 

doelstellingen en / of het aanpassen van de werkwijze. 

 

3.    Auditprogramma 

Voer per jaar tenminste twee audits uit op de hoofdprocessen van de stichting. 

Mogelijke onderdelen (in diverse combinaties te auditen) 

- Een toets van bouwdossiers aan de beschreven procedures; 

Werken we zoals we beloven en leidt dat tot voorgenomen resultaat  en kwaliteitsniveau. 

- Documentbeheer / dossiervorming: 

Kan van elk project inhoudelijk verantwoording worden afgelegd aan de hand van de 

vastgelegde informatie? 

- Interne rapportages: 
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Geven rapportages en verslagen een goed beeld van de werkelijkheid en leiden ze tot 

procesbeheersing door medewerkers en bestuur? 

- Veiligheid: 

Werken wij zelf en onze uitvoerende bedrijven veilig? 

- De kwaliteit van de uitvoerende bedrijven 

Een steekproef op de prestatie van de door ons ingeschakelde (gecertificeerde) bedrijven. 

 

De auditbevindingen leggen bij directie / bestuur de verplichting tot: 

- Analyse van de geconstateerde tekortkomingen. (wat is de oorzaak van?) 

- Het opstellen van een plan van aanpak (op hoofdlijnen) om de tekortkomingen op te 

lossen 

- Opvolgen / oplossen binnen vooraf afgesproken termijn. 

 

4.    Beoordeling bekwaamheid 

Evalueer (steekproef) vakbekwaamheid en deskundigheid van medewerkers, bestuurders, 

adviseurs en leveranciers (bedrijven) op basis van vooraf vastgelegde kennis – of 

kwaliteitsnormen. 

Let wel; dit is geen prestatiemeting gericht op beloning, maar een toets of men over de 

capaciteiten beschikt om de stichtingsdoelstellingen te realiseren. Op grond van de resultaten 

kan actie worden ondernomen, bijvoorbeeld door studieprogramma, om de inhoudelijke kwaliteit 

van de stichting te vergroten of up-to-date te houden. 

 

 

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. 

 

In 2020 is geen kwaliteitscontrole verricht. Overleg, bijeenkomen en juist het voor een audit 

noodzakelijke ter plaatse inspecteren van uitgevoerd onderhoud en restauraties werd bemoeilijkt 

door de maatregelen in verband met het coronavirus. Zodra het mogelijk is, zal de auditcommissie 

in 2021 weer een audit starten. 

 

Inspecties van de molens 

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

Monumentenwacht Fryslân heeft in april 2021 de 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. 
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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 

Nationale Molendag in mei, de Friese Molendag, georganiseerd door de werkgroep Friese 

Molendagen en ook doen de molens van De Fryske Mole normaal gesproken mee aan lokale 

molendagen. In verband met het coronavirus hebben we helaas de molens dichtgehouden voor 

publiek vanaf maart 2020.  

 

De jaarlijkse bijeenkomst voor molenaars met het bestuur 

kon door de corona-maatregelen niet gehouden worden. De 

bestuursleden van De Fryske Mole hebben in plaats daarvan 

een ronde gemaakt langs alle molenaars en hen thuis een 

uitgebreid decemberpakket gebracht als dank voor hun inzet 

voor de stichting. 

 

Het jubileumpakket was geheel in molenstijl samengesteld. 

Het bestond uit een broodplank van houtzaagmolen De Rat 

in IJlst, waarop brood en banket van molenaars/ bakkers 

Jippe Braaksma en Christa Bruggenkamp (‘Mevrouw de 

Molenaar’) van molen De Onderneming uit Witmarsum. 
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6. Financiën  

 

De totale exploitatiekosten bedroegen in 2020 € 307.398,- en de baten € 348.632,- Het saldo is 

derhalve € 41.234,- positief (onder voorbehoud). 

Voor het onderhoud van de 42 molens is in 2020 € 271.612,- uitgegeven, tegenover € 186.823,- in 

het jaar ervoor. De uitgebreide financiële gegevens zijn in de financiële jaarrekening 2020 

uitgewerkt. 

 

Voor het subsidiebedrag van 2020 van de provincie Fryslân is geen bezuiniging vastgesteld. De 

bijdrage voor onderhoud, algemene zaken en restauratie werd geïndexeerd en bedroeg voor 2020 

€ 93.252,- plus  € 20.000 aanvulling. 

 

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. Het tegoed van het Restauratiefonds 

Louise Scholten is in 2020 overgeboekt naar de rekeningcourant van De Fryske Mole. 

 

In 2019 is de Brim-subsidie voor de periode 2013-2018 afgerond. We hebben een totaal van € 

1.925.052,00 aan subsidiabele instandhoudingskosten verantwoord, waarover een subsidie van 

60% vanuit het rijk ontvangen is. Voor de komende periode, hebben we als Professionele 

Organisatie voor Monumentenbehoud weliswaar prioriteit in de toezeggingen van de 

rijkssubsidieregeling (Sim), echter er geldt een percentage van 50% subsidie. Dit is een uitdaging 

voor de begroting van de stichting.  

 

Het blijft daarnaast lastig om de grotere restauraties financieel rond te krijgen en de niet-

subsidiabele kosten, zoals voor het molenerf, te financieren. Wij hebben onze zorgen uitgesproken 

richting de Vereniging van Friese gemeenten en zijn nog 

met gemeenten in gesprek over de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het behoud van het Friese 

molenerfgoed. We gaan ervan uit dat we eventuele 

financiële problemen op zullen lossen.  

 

Voor de komende periode, zeker wanneer de lagere 

overheden in het kader van bezuinigingen de bijdrage 

niet aan kunnen passen aan de verlaagde rijksbijdrage in 

de Sim-regeling, kunnen er 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. 

 

Koren- en pelmolen De Hond in restauratie 
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7. PR en 50 jaar De Fryske Mole 

 

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 verschijnt het blad `De Utskoat´ vier keer per jaar 

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 restauraties en overige 

ontwikkelingen in de monumentenzorg worden toegelicht.   

 

In december 2020 is een speciaal nummer van De 

Utskoat uitgegeven, ter gelegenheid van het gouden 

jubileum van De Fryske Mole. Hierin heeft Gerben 

Wijnja, aan de hand van ingezonden kopij en foto’s 

van molenaars aangevuld met eigen informatie, 

waarin ons werk, alle molens en juist ook het verhaal 

van de molenaars belicht. 

 

Dit jubileumnummer is in klein comité op molen De 

Hond bij Paesens ‘corona-proof’ aangeboden aan de 

gedeputeerde de heer Fokkinga. Deze Utskoat is in 

grotere oplage gedrukt, wordt aangeboden aan 

nieuwe donateurs en is verzonden aan de bestaande 

donateurs, molenaars, gemeenten, provincie, 

dorpsbelangen van dorpen nabij de molens en 

verdere relaties van De Fryske Mole. 
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De molens van De Fryske Mole doen normaal gesproken mee aan landelijke vrijwilligersacties zoals 

NLdoet en Burendag. In verband met het coronavirus hebben we helaas de molens dichtgehouden 

voor publiek vanaf maart 2020.  

 

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. 

 

Het aantal donateurs van de stichting groeide aan het einde van 2020 gestaag. Dit mede door de 

persaandacht en het aanbod van een jubileumnummer van De Utskoat bij een 

(cadeau-)donateurschap. Ook werden er losse nabestellingen gedaan van het jubileumnummer 

van De Utskoat en van de Molenkaart, een eerdere uitgave. 

 

Het Jubileumprogramma stelden we in 2019 zorgvuldig 

samen met ondersteuning van Terp10 communicatie. Het 

jubileum heeft voor het bestuur helaas in het teken gestaan 

van het steeds weer aanpassen. Het plan was om in het 

kader van het 50-jarig bestaan juist publieksgerichte activiteiten te ontwikkelen, maar het 

coronavirus maakte samenkomsten lastig of zelfs onmogelijk.  

 

Zoals bij het hoofdstuk Molenaars aangegeven, hebben we de jubileumbijeenkomst met 

molenaars vervangen door persoonlijke bezoekjes aan huis. 

 

Verder hebben we eind 2020 ’s avonds meer dan de helft van 

ons molenbestand in het licht gezet, in plaats van ze overdag 

open te stellen voor bezoekers. Hierbij kregen we medewerking 

van een aantal molenaannemers, die verlichting beschikbaar 

stelden.  

 

Ook zetten collega-moleneigenaren en stichtingen hun 

molens ’s avonds in het licht voor DFM in deze dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> De Weijert, Makkinga ‘in het licht’ 

van collega-stichting (foto: Kees Munting) 

 

Er waren rond de Gouden jubileumdatum van De Fryske Mole eind december 2020 

heel wat ‘extra lichtjes in de duisternis’ te zien in het Friese landschap. 
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8. Tot slot 

 

Met dit jaarverslag hopen we een goed overzicht over het jaar 2020 te hebben gegeven.  

 

Als stichting vervolgen we ons gouden jubileumjaar in 2021 en we blijven genieten van ‘Wyn, 

wetter en kreakjend hout’ op de molens. We blijven samen met de vrijwillige molenaars en 

collega’s van molen- en monumentenzorgorganisaties werken aan behoud van en aandacht voor 

ons waardevolle Friese molenerfgoed. 

 

 
Het bestuur van Stichting De Fryske Mole, 

 

 

 

 

Leeuwarden, mei 2021  

 

 

 

De Modderige Bol, Goëngahuizen ‘in het licht’  

 

 

 

 

 

Verantwoording:  

 De foto’s opgenomen in dit jaarverslag zijn eigen foto’s van St. De Fryske Mole, tenzij anders vermeld. 
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Beabuorster Mole, Tjerkwerd ‘in het licht’ 

(foto: Gerben D. Wijnja) 


