Jaarverslag 2014 vereniging de Zeeuwse Molen
Het bestuur heeft in 2014 8 keer vergaderd. Zes keer kwamen we bij elkaar in het
Heer Hendrikhuis in ’s Heer Hendrikskinderen, twee keer in het dorpshuis in
Waarde.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich onder meer bezig gehouden met het initiatief om de
molenromp in Sint-Laurens te complementeren. Het idee daarvoor is vanuit een groep inwoners van
het dorp gekomen. Een aantal leden vanuit het bestuur is onder meer betrokken geweest bij de
contacten tussen de gemeente Middelburg, de RCE en de initiatiefnemers. Ook is gesproken met de
gemeente over de sloop van bijgebouwen bij de romp. Die hebben volgens de
monumentencommissie van de gemeente Middelburg geen historische waarde. Volgens DZM is er
weldegelijk sprake van historische waarde.
Ook is in 2014 weer regelmatig ons advies gevraagd in biotoopzaken. Dat was onder meer het geval
in Kortgene, Zoutelande, Nisse, Oosterland, Domburg en Aagtekerke.
Algemeen bestuurslid Ton Koops heeft aangegeven in 2015 te willen stoppen als bestuurslid van
DZM.
Goed nieuws kwam er dit jaar van de provincie Zeeland. De subsidie voor onze vereniging blijft in
ieder geval in 2014 en 2015 bestaan. Eerder was er sprake dat deze zou worden gestopt vanwege
bezuinigingen bij de provincie.
In 2014 is twee keer vergaderd met de leden van Stichting De Hoed.
Ledenvergadering
Ook dit jaar zijn er weer twee ledenvergaderingen geweest, in samenwerking met het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. Op de voorjaarsvergadering is Henk Corbijn opnieuw gekozen als algemeen
bestuurslid. Na het huishoudelijke gedeelte gaf Piet Roelse een presentatie over de molens van
Westkapelle en hun molenaars.
Op de najaarsvergadering werd het gedeelte na de pauze verzorgd door Alain Goublomme. Hij is van
een Vlaamse molenvereniging en gaf een presentatie over Belgische molens en hun –soms
opvallende- molenaars.
Regionale molendag
Op 8 september organiseerde De Zeeuwse Molen in samenwerking met het Gilde van Vrijwillig
Molenaars weer een regionale molendag. Dit jaar waren, op een enkeling na, de molens in ZeeuwsVlaanderen geopend voor het publiek. Vanwege het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen werd
in de molens ook geëxposeerd door lokale kunstenaars.
Vanwege het 40-jarig jubileum van de vereniging wordt in 2015 éénmalig een Zeeuwse molendag
gehouden waarop er aandacht wordt gevraagd voor alle molens in de provincie.
Jubileum
In 2014 heeft het bestuur veel gesproken over het 40-jarig jubileum van de vereniging en de manier
waarom dat gevierd gaat worden. Er zijn verschillende ideeën voorbij gekomen. Het houden van een
Zeeuwse molendag waarop alle molens in de provincie in de belangstelling staan. Daarnaast willen
we een fotowedstrijd organiseren, er zijn contacten met Zeeuwind over een scholenproject over
windenergie van vroeger en die van nu. En het bestuur bekijkt de mogelijkheden om een televisieserie
of documentaire te maken over de molens in Zeeland.
Leden
Het ledenaantal is in 2014 ongeveer gelijk gebleven. Er is een aantal leden afgevallen maar gelukkig
zijn daar ook weer nieuwe voor in de plaats gekomen. Onze vereniging had op 31 december 2014 245
leden.

