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ANBI jaarverslag Stichting Vrienden van de Molen de Vier Winden te Monster 2017 

De Stichting Vrienden van de Molen "De Vier Winden" gevestigd te Monster is op 30 
december 1993 opgericht door mevrouw M.P. van der Klugt-Witteman, oud burgemeester 
van de gemeente Monster en de heren L.A.M.G.A. van Nispen, W.J. Nadorp en J.J. 
Beerepoot. 
 
De stichting staat ingeschreven bij de Belastingdienst onder nummer 8030.48.695 en bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 4114 6841. 

Post-adres: Maris 47, 2681MP Monster; Tel 0174-241751;secretaris.vierwinden@gmail.com 

Bezoekadres:  Haagweg 2, 2681 PE Monster  

Doelstelling: 
De stichting heeft tot doel het mede in stand houden, in algemene zin, van de molen de Vier 
Winden te Monster en zij tracht dit doel te bereiken door het verwerven van financiële 
middelen, door middel van het werven van vaste donateurs alsmede het organiseren van 
activiteiten en acties. Het tot verwezenlijking van het doel bestemd vermogen wordt gevormd 
door subsidies, giften en donaties. Ook wat verkregen wordt door erfstellingen en legaten en 
wat op andere wijze verkregen wordt. 

Hoofdlijnen beleidsplan 

 
1. Financiën 

De Stichting werft financiële middelen om bekendheid te geven aan de molen en het 
werk van de molenaars te ondersteunen. De Stichting heeft vaste donateurs, die 12,50 
euro per jaar betalen. Daarnaast worden er bij gelegenheden giften gegeven. Ten 
behoeve van festiviteiten op molendagen worden sponsors benaderd om dit financieel 
mogelijk te maken. 
 

2. Voorlichting 
De Stichting geeft folders uit over de molen in diverse talen. Daarin wordt iets verteld 
over de geschiedenis van de molen, de indeling, de betekenis van de verschillende 
molenstanden. Er in ligt een inschrijvingsformulier om donateur te worden.Jaarlijks wordt 
een Nieuwsbrief uitgegeven. Daarin een verslag van het afgelopen jaar, vooruitblik voor 
het komende jaar en wat specifieke gebeurtenissen. 
Voorafgaande aan speciale molendagen worden persberichten aan de regionale kranten 
en radio gestuurd over het programma van die dag. 
 

3. Openingstijden molen 
De molen is elke zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur en als de molen 
draait. Dan is er ook verkoop van pannenkoek- en broodmeel, jubileumboek en ansichten 
van de molen. Tevens liggen er Nieuwsbrieven en foldermateriaal.  
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4. Expositieruimte 
Op de begane grond en op de 1e verdieping is een expositie ingericht bestaande uit 
oude foto's en oude molenobjecten. Het beleid is de expositie steeds te verbeteren en 
beter toegankelijk te maken. 
 

5. Rondleidingen 
Molenaars en andere vrijwilligers leiden geïnteresseerden rond in de molen. Een TV is 
opgesteld waarop opnames van de binnenkant van de molen op alle verdiepingen 
getoond worden aan geïnteresseerden, die geen trappen kunnen lopen. 
 

6. Programma molendagen 
Op Nationale Molendag in mei wordt materiaal van de landelijke vereniging De 
Hollandsche Molen neergelegd en indien van toepassing aangesloten bij wat landelijk 
wordt georganiseerd. 
Op de Westlandse Molendag in juni wordt gelegenheid gegeven mee te doen aan de 
Westlandse Molenfietstocht. Door kaarten te verkopen en stempelpost te zijn. Soms 
worden er extra activiteiten georganiseerd zoals volkstheater dat zich bij molens afspeelt; 
of een draaiorgel met oud-Hollandse liedjes. 
Op Monumentendag  op een zaterdag in september wordt een stand neergezet met 
verkoop van Molenbollen en Molenwijn naast de gebruikelijke producten. Ook zijn er 
pentekeningen van de molen te koop. Eens in de 2 jaar wordt de dag groot opgezet met 
koren, die oud-Hollandse liederen zingen of met andere activiteiten. 
 

7. Ondersteuning van het werk van de molenaars  
De Stichting verleent hand- en spandiensten aan de molenaars. De Stichting financiert 
ook zaken als: verwarming in het zogenaamde “praathuis” van de molenaars, een 
afgetimmerde ruimte op de 2e verdieping; een koelkast een stofzuiger etc. Kleine zaken 
worden soms in eigen beheer met vrijwilligers opgeknapt na overleg met de gemeente 
Westland, de eigenaar van de molen. 
 

8. Overleg met de gemeente Westland 
De Stichting voert overleg met de gemeente Westland over de restauratie/het onderhoud 
van de molen. Tevens over verkrijging van subsidie door hogere overheden. 
 

9. De Stichting als belangenbehartiger van de molen 
De Stichting is geen eigenaar van de molen, stelt zich op als “supporter”. De Stichting 
behartigt de belangen van de molen bij overheden, organisaties en personen. Daarbij 
kan het gaan om subsidies, onderhoud, molenbiotoop etc. 
 

10. Vrijwilligersvergoeding molenaars 
Tot voor kort betaalde de gemeente Westland als eigenaar van de molen een 
vrijwilligersvergoeding aan de molenaars. Deze vergoeding is thans overgedragen aan 
onze stichting. Dit met het verzoek de vergoeding te verdelen over de meerdere 
molenaars en de  molenaars in opleiding, die als vrijwilliger op onze molen werkzaam 
zijn. Alles binnen de normen, die de belastingdienst stelt. 
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Bestuurssamenstelling  
Voorzitter Fred Paalvast; Penningmeester Rien van Leeuwen ; Public Relations vacature; 
Secretaris Jan Maat  

Beloningsbeleid van de instelling: geen beloning 

Verslag van activiteiten:  
Januari 
Op 1 januari mocht de molen weer zijn eerste rondjes maken in het nieuwe jaar t.g.v. van de 
50e Nieuwjaarsduik. Op 7 januari moest de molen helaas in de rouwstand gezet worden 
vanwege het overlijden van Mia Hendriks, tante van molenaar Garrit Hendriks.  
Februari  
Het eerste molenbezoek dit jaar bestond uit een groep welpen van Scouting Polanen, 
waarbij een verslagje van hun ervaringen gevoegd werd. 
Maart 
Op 15 maart moest de molen voor de tweede maal “in de rouw” vanwege het overlijden van 
Gerard Hendriks, de vader van Garrit. 
Wethouder Peter Ouwendijk van gemeente Westland bracht op 31 maart een bezoek aan de 
molen, vergezeld door Willem Zuijderwijk van de gemeente. Zij werden rond geleid door 
Rien, Dick en George. De wethouder schreef graag nog eens terug te komen als de molen in 
bedrijf is. 
April 
Op 7 april werd gedraaid met de vlaggetjes in het gevlucht vanwege het 12,5 jarig 
molenaarsjubileum van Garrit. Hij kreeg van de stichting een bos bloemen en een presentje. 
Deze maand kreeg de molen o.a. bezoek van de gym-wandelclub Naaldwijk. Op 27 april 
werd gevlagd voor Koningsdag. 
Mei  
In deze maand werden de brandblussers in de molen gecontroleerd, hetgeen regelmatig 
dient te gebeuren om de blussers bedrijfsvaardig te houden. 
Op 13 mei werd weer de traditionele Nationale Molendag gehouden, een dag waarop altijd 
veel mensen de molen weten te vinden.  
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseerde op 30 mei de zgn. Biotoopdag, bestemd voor 
molenaars, molengidsen en molenbestuurders, waarbij bijzondere aandacht gevraagd wordt 
voor de omgeving van molens, teneinde deze zo optimaal mogelijk te kunnen laten 
functioneren. 
Juni 
De EO kwam op 9 juni opnamen maken voor het programma “Geloof en een hoop liefde”, 
welke op 6 september uitgezonden werd. Molenaars Garrit Hendriks en Sam van 
Voorthuizen stonden de filmploeg te woord en demonstreerden het werken met de molen. 
Op 21 juni kwam de pers opnamen maken i.v.m. de Westlandse Molendag, die op 24 juni 
plaats zou vinden. 
De Westlandse Molendag (24e editie) trok weer veel bezoek, waarvan de meeste 
mensen uit de directe omgeving kwamen. Deze dag voorziet daarom dan ook in 
een behoefte.  
Juli 
Op 28 juli kwam er een bruidspaar naar de molen om trouwfoto’s te maken. Ook daarmee 
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voorziet de molen dus in een behoefte. 
Augustus 
Op 7 augustus werd de molen in de vreugdestand gezet vanwege de geboorte van Anoeska, 
dochter van molenaar Garrit en Linda.Nog geen week later (12 augustus) werd de molen in 
de rouwstand gezet vanwege het overlijden van de vader van stichtingsvoorzitter Fred 
Paalvast. Zo wordt op een traditionele manier ingespeeld op het dorpsgebeuren. 
September 
Op 1 september werd de molen “in de vreugd” gezet vanwege het huwelijk van Rick 
Oterdoom, oudste zoon van leerlingmolenaar Bert Oterdoom.  
Dan zijn we bij de Open Monumentendag beland. Deze werd gehouden op 9 september. 
Veel mensen maakten ook weer gebruik van de mogelijkheid om de molen te bezoeken. 
November  
Bezoek van Jos Gunneweg en het restauratiebedrijf R3 op 1 november om te  inspecteren 
hoe het metselwerk van de molen zich de afgelopen jaren heeft gedragen. 
Op 4 november was er een speciale middag in het kader van de biotoop rond de molen. De 
mensen konden hierbij kennis nemen van de problematiek van de bebouwing en (te hoge) 
beplanting rond de molen. Helaas was de opkomst niet zo groot voor dit toch belangrijke 
onderwerp. 
Het gemeentepersoneel had op 9 november een uitje naar de molen, hetgeen georganiseerd 
was door Willem Zuijderwijk van de gemeente Westland. Onze molen is immers eigendom 
van de gemeente. 
Op 15 november werden er diverse panelen gewisseld in het expositiegedeelte van de 
molen. Dit gebeurde onder leiding van Dick Schalke. 
Sinterklaas sloeg ook dit jaar onze molen niet over en kwam vergezeld van zijn Pieten op 25 
november op bezoek. Vele moeders met kinderen kwamen weer een kijkje nemen en kregen 
een attentie van de Sint. 
December  
Op 16 december werd de kerstster voor het eerst weer in het gevlucht van de molen 
bevestigd. Veel mensen in het dorp zien daar elke keer weer naar uit, en  terecht, want het is 
een prachtig gezicht. 
Een nieuw fenomeen dit jaar was het zgn. Midwintermalen op 21 december. Hoewel er 
weinig wind was en het mistig was, deden een aantal hoornblazers hun best om er een 
succes van te maken. Het publiek werd getrakteerd op glühwein, warme chocolademelk, 
oliebollen en erwtensoep. Het gebeuren is  zeker voor herhaling vatbaar. 
Met deze gebeurtenis liep het jaar weer op zijn einde. De teller bleef steken op 101.239, 
niet zo hoog als in andere jaren, maar dit werd veroorzaakt door noodzakelijk onderhoud aan 
het gaande werk van de molen, waardoor de molen een tijdje niet kon draaien.    
Verder werden er in het afgelopen jaar weer vele werkzaamheden door de molenaars en 
molengidsen verricht en gingen er weer de nodige kilo’s meel  over de toonbank.    
 
De molenaars:  
Garrit Hendriks, 1ste molenaar. Sam van Voorthuizen, 2de molenaar, Bert Oterdoom, 
molenaar in opleiding, Gerard Barendse, adviserend molenaar 
 
De balans en de staat van baten en lasten   
Zie bijlage 


