Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden Klarendalse Molen
1. Algemeen
Bij molen De Kroon waren op 31 december2016 33 vrijwilligers actief. Een viertal vormde het
bestuur t.w.: J. Holtackers (voorzitter), G. Dassen (vice-voorzitter), G. Pol (secretaris) en A.
Sluiter; penningmeester L. Kalis is in juli afgetreden om plaats te maken voor een opvolger, die
aan het einde van het jaar nog niet benoemd was.
Op molen De Kroon hebben in 2016 4 vrijwillige molenaars gedraaid en gemalen: t.w. J. de Haan,
J. van Mierlo, Th. van Os en D. Rijksen.
Naast het primaire doel van molen De Kroon n.l. het bevorderen van het behoud en in werking
houden van de Klarendalse molen door het laten draaien van de molen en het malen van meel
voor de molenverkoop vinden er op en rond de molen tal van activiteiten plaats, die het doel
hebben de betrekkingen tussen de molen en de bevolking van Arnhem en in het bijzonder die
van de wijk Klarendal te verstevigen.
2. Publieksactiviteiten
De volgende molenactiviteiten hebben in het verslagjaar plaats gehad:
Buiten de zomervakantie is molen De Kroon iedere vrijdagmiddag en zaterdagochtend geopend
voor bezichtiging en de verkoop van molenproducten. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt
van de huur van de paardenstal voor kleinschalige vergaderingen en feestelijkheden.
Voor de vrijwilligers zijn een tweetal bijenkomsten georganiseerd om de vriendschapsbanden
aan te halen. Het betroffen een nieuwjaarsreceptie en een zomerbarbecue.
Natuurlijk is de molen op de Nationale Molendag, de 2e zaterdag in mei, voor het publiek opengesteld. Daaraan voorafgaand is in het weekend van 6 mei de molen feestelijk aangekleed met
passende molenzeilen om de GIRO-ontvangst in de stad te accentueren.
In juni is meegewerkt aan De Nacht van de Mode, waarbij op het molenplein een Surinaamse
band een paar honderd bezoekers feestelijk heeft vermaakt. Die avond is ook de molenstelling
druk bezocht.
Ook in 2016 is in september deelgenomen aan de wijkmanifestatie Wijken voor Kunst. Vele
bezoekers kwamen een drankje drinken en een pannenkoek nuttigen. In diezelfde maand had
ook de Nationale Monumentendag plaats, waarop de molenaars veel bezoekers hebben geïnformeerd over de werking van molen De Kroon.
Als bijzonderheid wordt vermeld dat één der molenaars een poppenkastspeler is die in de
vakanties van de scholen op de graanzolder van de molen voorstellingen verzorgt. Het Arnhemse
sprookjesfestival kan dus ook op molen De Kroon beleefd worden. Op aanvraag kan daarnaast op
kinderfeestjes van poppenkastspel genoten worden.
Op 12 november had de intocht van Sint Nicolaas in Arnhem plaats. Tijdens het bezoek van de
goedheiligman aan de wijk Klarendal is een tussenstop gehouden voor het molenplein. De Sint is
daarbij onder toezicht van een grote schare kinderen en volwassenen welkom geheten door onze
vice-voorzitter.
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Een zeer geslaagde activiteit was de deelname aan het evenement Muziek bij de Buren. Zowel in
de paardenstal als op de graanzolder is onder grote belangstelling gemusiceerd.
Ook is dit jaar weer deelgenomen aan het mede organiseren van de Herdertjestocht op 17
december, waarbij de kinderen in bijzijn van veelal hun ouders op het molenplein de ezelstal
konden bewonderen.
Op de laatste zondag voor de Kerst is het gebruikelijke Midwinterfeest georganiseerd. Ook nu
weer was er grote belangstelling voor dit evenement. De bezoekers hebben kunnen genieten van
molen De Kroon, die in kersttooi was gestoken.
De activiteiten zijn dit jaar afgesloten met een door de HAN-studenten georganiseerde Kerstevent op het molenplein. Het batig saldo van deze activiteit ging naar de Voedselbank.
Tenslotte wordt vermeld dat onze stichting in de wijkkrant een vaste rubriek verzorgd, waarin
molenactiviteiten worden aangekondigd en de bewoners van de wijk worden uitgenodigd een
bezoek aan de molen te brengen.
3. Bestuurs- en overige vrijwilligersactiviteiten
Het bestuur kwam in het verslagjaar 10x bijeen, waarvan 2x zonder overige vrijwilligers. De
overige vrijwilligers kwamen 2x apart bijeen om de relatie met het bestuur en de molenorganisatie te bespreken
In het verslagjaar zijn veel veranderingen in het moleninterieur en de molenomgeving aangebracht. Op het molenplein is het terras met een passend hekwerk afgebakend van de nieuw
aangelegde tuin. Voor het terras zelf is meubilair aangeschaft. Verder is de garagewand van het
terras voorzien van een sfeervolle molenschildering. Ook nieuw is de vlaggenmast die bij het
begin van de molenoprit is geplaatst. Aan de andere kant van de molen is in de tuin tegen de
muur van “Plaatsmaken” een schuurtje opgetrokken om de berging van het molencomplex te
vergroten. Verder is het buitenhoutwerk opnieuw geschilderd. Markant is ook de neergelegde
molensteen op het plein, die prima als zitplaats dienst doet.
Het interieur van de paardenstal is vernieuwd met nieuwe tafels voorzien van bladen met foto’s
van oud-Arnhem. Verder is de boekenkast vervangen door wandmeubels. De vloer van zowel de
hal als de paardenstal zelf is gerenoveerd. Ook zijn er wandborden en een haam aangeschaft ter
versiering van de ruimte.
De 4 molenaars hebben de molen laten draaien, waarbij 150.000 omwentelingen zijn gescoord.
Tijdens het draaien is tarwe, spelt en rogge gemalen. Verder is er onderhoud verricht o.a. aan de
molenstelling en zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de renovatie van het stellinghekwerk. Natuurlijk zijn ook veel bezoekers geïnformeerd over de werking van molen De Kroon.
De overige vrijwilligers zijn actief geweest met het gereed maken van de verkoopproducten en
de winkelverkopen. Daarnaast zijn bij de evenementen pannenkoeken in de keuken gebakken en
uitgeserveerd op het terras en in de paardenstal.
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De vrijwilligers hebben verder maandelijks een groep bejaarden van de Driegasthuizen in de
paardenstal ontvangen, waarbij op pannenkoeken is getrakteerd. Ook is een kerstdiner
geserveerd voor een geselecteerde groep Klarendallers, die enige beperkingen hebben.
Zowel de molenaars als de andere vrijwilligers hebben bij hun werkzaamheden in de molen de
hygiënecode van NVWA als leidraad gevolgd.
Tenslotte kan vermeld worden dat de blote eigenaar van de molen i.c. SVA de molenkap heeft
laten renoveren.
4. Financiële situatie
In het begin van het jaar bedroegen de saldi van de bankrekeningen € 12.882,08 en
€ 21.215,47en was er een bedrag van € 1.579,37 in de kas aanwezig; aan het einde van het jaar
waren de saldi € 7.574,00 en € 21.316,21 en was de kas leeg. Uit deze cijfers blijkt dat er een
verlies is gerealiseerd van € 6.887,45.Nemen we het verschil in de voorraden tussen het begin en
eind van het jaar mee dan is er een negatief resultaat van € 4.299,67. Bedenk hierbij dat er ruim
€ 14.000 is geïnvesteerd in de molenomgeving en het moleninterieur welk bedrag in eenmaal in
het resultaat is verwerkt. Overigens is aan sponsormiddelen bijna een bedrag van € 6.000 beschikbaar gekomen. Uit deze cijfers valt op te maken dat de reguliere bedrijfsvoering bestaande
uit meelverkoop, pannenkoekenverkoop en verhuur ruim een positief resultaat heeft opgeleverd.
5. Beleid voor 2017
Het interieur van de molen op de begane grond zal publieksvriendelijker worden gemaakt door
glazen toegangsdeuren aan te brengen. Verder zal de opslag van meubilair etc. op de begane
grond van de molen elders ondergebracht worden, waardoor er een gezelliger winkelruimte
ontstaat, waarin ook een zitje of leestafel is geplaatst.
Het interieur van de paardenstal zal verder onder handen genomen worden. De boeken zullen
weer in de wandkast geplaatst worden. Verder zal het schilderwerk in deze ruimte voltooid
worden.
In het halletje gaat, mede met het oog op de komst van oudere bezoekers, een nieuw toilet
geplaatst worden.
De tuin voor het nieuwe schuurtje zal een opknapbeurt ondergaan.
Als molenonderhoud is in elk geval voorzien in het aanbrengen van een nieuw stellinghekwerk.
Beoogd wordt het aantal vrijwilligers uit te breiden, waardoor het mogelijk zal worden de molen
ook op zaterdagmiddagen open te stellen.
Wat de opbrengsten betreft wordt gerekend op sponsoring door Nicolai Broederschap, Burgerweeshuis, de Dullertstichting en de Stichting Driegasthuizen. Daarnaast wordt er van uitgegaan
dat de reguliere inkomsten uit meel, honing en jamverkoop en uit verhuur een lichte toename
zullen laten zien t.o.v. 2016.
Wat betreft de publieksactiviteiten zal een vergelijkbaar programma gedraaid worden als in
2016.
De secretaris,
Gerrit Pol
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