Jaarverslag Vereniging De Zeeuwse Molen 2016

Na een druk jubileumjaar in 2015 is de vereniging in 2016 weer in wat rustiger vaarwater terecht
gekomen. Nouja, relatief rustiger want er waren ook zeker zorgen, onder meer over de draaipremie.
De provincie keert de draaipremie in 2017 voor het laatst uit en wil de gemeenten verantwoordelijk
maken voor het uitkeren van deze premie. Het bestuur heeft diverse malen bezwaar gemaakt bij het
provinciebestuur en de fracties van de verschillende partijen in Provinciale Staten aangeschreven om
onze zorgen over het afschaffen van de regeling kenbaar te maken. Onder meer de SGP en de PVV
hebben zich vóór het behoud van de huidige draaipremieregeling uitgesproken.
Ook hebben diverse leden brieven gestuurd naar de leden van Provinciale Staten. Ons bezwaar heeft
ook de nodige media aandacht opgeleverd, onder meer de PZC en Omroep Zeeland hebben hier
aandacht aan besteed. Op het moment van schrijven is er nog steeds onduidelijkheid over het
voortbestaan van de premie. De provincie stopt er mee maar de gemeenten zijn er nog niet over uit
of zij met de regeling zoals die nu is door willen gaan.
Het bestuur van DZM heeft in 2016 vijf keer vergaderd, waarvan twee keer samen met de leden van
Stichting Molen De Hoed in Waarde. Ook dit jaar is onze vereniging weer verschillende keren om
advies gevraagd in bouwprojecten rondom molens. Er is onder meer advies gegeven voor zaken in
Kortgene, Zoutelande, Nisse, Rilland, Domburg, Kruiningen en Hoek.
Zowel in het voorjaar als in het najaar was er een goed bezochte ledenvergadering in ’s Heer
Hendrikskinderen. Op de voorjaarsvergadering bracht John Verpaalen van Stichting de Levende
Molens uit Roosendaal een interessant verhaal over Vlaamse molens in de Eerste Wereldoorlog. De
presentatie sloot ook mooi aan op de Vlaams-Zeeuwse Contactdag; de molens die toen werden
bezocht liggen voor een groot deel in dezelfde omgeving. Tijdens de najaarsvergadering werd door
het Gilde van Vrijwillige Molenaars een presentatie over bliksembeveiliging op molens.
Op diezelfde najaarsvergadering werd De Scherphamer uitgereikt aan Ad Oele uit Middelburg. Ad
kreeg de prijs voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Zeeuwse Molenwereld. Zo is Ad al
geruime tijd vrijwilliger op De Koning in Middelburg en secretaris van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars afdeling Zeeland.
In 2016 zijn met het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Zeeland de
mogelijkheden besproken om meer zaken in de Zeeuwse Molenwereld samen op te pakken. Eén van
de opties vanuit De Zeeuwse Molen was een verregaande bestuurlijke samenwerking omdat voor
beide organisaties het vinden van nieuwe bestuursleden niet gemakkelijk is. Daarover zijn het Gilde
en DZM het nog niet eens kunnen worden. Wel zijn er andere mogelijkheden om meer samen te
werken, bijvoorbeeld het werven van nieuwe molenaars en het opzetten van een cursus molengids.
Op zaterdag 3 september stonden de molens op Schouwen-Duiveland centraal tijdens de Zeeuwse
Molendag. Na de molendag voor de hele provincie, vanwege het 40-jarig jubileum, werd de draad
voor wat betreft de eilandelijke molendagen weer opgepakt. Ook deze keer werd de molendag
georganiseerd door Vereniging De Zeeuwse Molen en het Gilde van Vrijwillige molenaars afdeling
Zeeland. De molens op het eiland werden zeer goed bezocht. Dat was mede te danken aan de
heropening van de molen in Oosterland en de fietstocht die de molenaars op het eiland hadden
georganiseerd.
Nieuw dit jaar was onze deelname aan de Erfgoeddag op 24 september in Retranchement. Op deze
dag, georganiseerd door het SCEZ, konden verschillende verenigingen, stichtingen en instanties die

zich bezig houden met cultureel erfgoed zich presenteren aan het publiek. Onze vereniging was te
vinden met stand vlakbij de molen van Retranchement. Een succesvolle dag omdat er veel
belangstelling voor onze vereniging was en een aantal nieuwe leden zich heeft aangemeld!
Aan het eind van 2016 is een nieuwe folder over de Zeeuwse Molens en onze vereniging
samengesteld door Fien van Reeven en Corneel Droogers. Binnen het bestuur is de nieuwe folder
diverse malen besproken en het voornemen is om de folder begin 2017 te kunnen verspreiden onder
de Zeeuwse molenaars.

