Jaarverslag 2014 – stichting korenmolen De Vriendschap
Het was een druk jaar waarin veel is bereikt. En dat alles naast de lopende zaken om de molen
draaiend te houden, de granen te malen en de klanten te bedienen in de winkel. Ook in 2014 werden
er weer vele tonnen graan verwerkt tot meel en bakmengsels.
Dit verslag beperkt zich tot de zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van de molen. Het
beleid is gericht op kwaliteit, continuïteit en natuurlijk het behoud van het erfgoed.
Kwaliteit
Ons streven om alleen granen uit biologische teelt te verwerken is versneld uitgevoerd. Daarnaast is
de etikettering aangepast aan de verzwaarde wettelijke eisen. Wij vermelden nu ook informatie over
ingrediënten en allergie-aspecten.
Door de toenemende vraag werd het afwegen een steeds tijdrovender bezigheid. Wij hebben van
een collega molen een automatische afweeginstallatie kunnen overnemen die ons het werken
verlicht. Ook een ambachtelijk bedrijf moet met zijn tijd meegaan. Dus hebben we in fasen een
volautomatische weeg-kassa eenheid, een pinbetalingsapparaat en een streepjescode scanner
geïnstalleerd. Om de zelfbakkers van dienst te zijn, is er een volledig nieuwe website ontwikkeld.
Naast praktische zaken als openingstijden en aanbiedingen is er een breed scala aan recepten in
opgenomen.
Continuïteit
Het vergt veel aandacht om een molen gaande te houden die zoveel bezoekers ontvangt als de onze.
Om de veiligheid voor vrijwilligers en bezoekers te verbeteren zijn op diverse plekken in de molen
veiligheidshekken gemaakt. Voor het werk aan de buitenkant hebben we valbeveiligingsmiddelen
aangeschaft. Om het hijsen van zware zakken gemakkelijker en veiliger te maken hebben we een ‘luiburry’ gemaakt; een soort hangmat voor zakken.
Daarbij hebben we hoge ‘tafels’ gemaakt waar de zakken op staan. Dat maakt het tillen en scheppen
minder belastend.
Met alles denken we natuurlijk ook aan duurzaamheid. Zo zijn al deze voorzieningen gemaakt van het
hout dat overbleef na reparaties aan de molen. We hebben de verlichting vervangen door nieuwe
LED spotjes. Daardoor is het lichtniveau verhoogd en het verbruik verlaagd. Maar ook de sociale
aspecten kregen de nodige aandacht. We hebben voor de vrijwilligers een excursie georganiseerd
naar het Bakkerijmuseum in Hattem en een gezamenlijke stamppot maaltijd. Om meer ruimte te
scheppen voor onze bezoekers op de molendag, monumentendag en het ‘midwintermalen’ is er een
originele legertent aangeschaft.
De financiële continuïteit vereist een verantwoorde marge op de verkochte producten. Een aantal
omstandigheden zoals prijsschommelingen en de omschakeling naar graan uit biologische teelt heeft
de marge onder druk gezet. We hebben in de boekhoudkundige systematiek daarom extra toetsing
op dit aspect ingevoerd.

Behoud van het erfgoed
Brand is de grootste bedreiging van de molen. Daarom hebben we met de brandweer een oefening
gehouden in en om de molen. Het elektrische systeem is voorzien van een nieuwe zekeringenkast
met overspanningsbeveiliging. We hebben met de gemeente kunnen afspreken dat er in de buurt
van de molen een vuurwerkverbod geldt. In 2014 zijn in opdracht van de gemeente grote
restauratiewerken uitgevoerd, zoals het vervangen van balken van de ‘staart’ waarmee de molen op
de wind wordt gedraaid. Daarnaast zijn reparaties uitgevoerd aan deuren en ramen. De verhoogde
maalvloer aan de westzijde is voorzien van een trap en een silo voor een van de maalkoppels. De
praktijk wijst inmiddels wel uit dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en onze
maalploeg leidt tot een effectief beheer van de molen.
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