
BELEIDSPLAN Stichting tot Behoud van de molen De Traanroeier 2017-2021 
 
 

1. Inleiding 
Molen De Traanroeier is een levend monument. De wekelijks draaiende en werkende graanmolen 
staat op het terrein van Museum Kaap Skil en is toegankelijk voor de bezoekers van het museum. 
Dankzij de samenwerking met het museum wordt De Traanroeier jaarlijks door zo’n 60.000 mensen 
bezocht. Het onderhoud en behoud van de molen valt echter onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de Stichting tot Behoud van de molen De Traanroeier, een zelfstandige stichting. 
 
De Traanroeier is een Rijksmonument die in 1727 werd gebouwd in Zaandam en sinds 1902 is 
gehuisvest in Oudeschild op Texel. De molen heeft eerst bijna twee eeuwen aan de Zaan gestaan, 
waarna hij is afgebroken en naar Texel is verscheept.  
 
Op Texel heeft De Traanroeier verschillende functies gehad. Nadat hij een tijdlang als graanmolen 
was gebruikt, is hij omgebouwd om  elektriciteit te kunnen produceren. Dit heeft slechts kort 
geduurd. In 1999 is de molen opnieuw maalvaardig gemaakt en sindsdien wordt er weer graan 
gemalen in De Traanroeier. In de molen zijn nog wel verschillende onderdelen te zien uit de tijd dat 
hij elektriciteit opwekte: metalen balken, stoppenkasten en een enorme V-snaar herinneren aan die 
periode. 
 
 

2.  Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting tot Behoud van de molen De Traanroeier zoals deze in de statuten 
staat is:  “Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding als monument van de molen ‘De 
Traanroeier’ in Oudeschild. De stichting streeft er naar de molen in maalvaardige staat te brengen en 
te houden, onder meer door de molen regelmatig in werking te (laten) stellen.” 
 
 

3. Restauratie en onderhoud  
De stichting werkt aan het onderhoud via een door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed goedgekeurd 
zesjarig Periodiek Instandhouding Plan (PIP). Het huidige plan omvat de periode 2013 t/m 2018.  
 
De Monumentenwacht Noord-Holland inspecteert de molen elke twee jaar en brengt daar rapport 
van uit. In iedere bestuursvergadering van Stichting De Traanroeier wordt de voortgang van het 
onderhoud besproken. Waar nodig stelt de stichting een apart restauratieplan op.  
 
Kleinschalig onderhoud wordt, indien mogelijk, door de molenaars uitgevoerd. De rest van het 
onderhoud en restauraties worden zoveel mogelijk uitbesteed aan gespecialiseerde 
onderhoudsbedrijven. 
 
 

4.  Bestuur en molenaars 
 
4.1 Vrijwillige molenaars 
 
Twee gediplomeerde molenaars, twee molenaars in opleiding en een helper zijn elke woensdag aan 
het werk op De Traanroeier. Indien de wind het toelaat, laten zij de wieken draaien en malen zij 
graan op de wind. Als dit niet kan, wordt uitgeweken naar een elektrische maalstoel die op de 
begane grond in de molen staat. Uitgangspunt is dat de molen wordt  bediend door vakbekwame 
vrijwillige molenaars die door het bestuur zijn aangesteld. Het bestuur streeft ernaar dat een van de 
molenaars deel uitmaakt van het bestuur.  



De molenaars hebben een belangrijke taak bij het beheer van de molen. Zij adviseren bij het 
vaststellen van het benodigde jaarlijks onderhoud en waken over de veiligheid van henzelf en 
bezoekers.  
 
4.2 Bestuursleden 
In de statuten is vastgesteld dat een meerderheid van de bestuursleden wordt benoemd uit een 
voordracht van de Stichting Texels Museum. Verder kunnen bestuursleden voorgedragen worden 
door het gemeentebestuur van de gemeente Texel, het bestuur van de Stichting Dorpsgemeenschap 
Oudeschild en het bestuur van de Historische Vereniging/Stichting Dorpsherstel. 
 
In 2017 bestond het bestuur de Stichting tot Behoud van de molen De Traanroeier uit de volgende 
personen: 
        
Alfred Schaatsenberg  Voorzitter 
Daphna Lavy   Secretaris 
Hans Smallenbroek  Penningmeester 
Koos Zegers   lid 
Klaas Veenbaas   lid  
Corina Hordijk   lid  
 
Bestuursleden hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheden een aantal uitvoerende taken 
voor de stichting, zoals: 
- Regelen van het onderhoud van de molen (tezamen met de vrijwillige molenaars) 
-  Publiciteit regelen bij evenementen, bijzondere gebeurtenissen en alles wat  

vermeldenswaardig is 
- Initiëren en verzorgen van evenementen (molendag, donateursochtend) 
- Fondsenwerving, behoud van subsidies en de verantwoording aan subsidiënten 
- Werving en relatiebeheer van donateurs en sponsoren 
-  Bijhouden website (www.traanroeier.nl) 
 
 

5. Begroting 
De stichting stelt jaarlijks een begroting op. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties, 
sponsorbijdragen en subsidies. De reguliere subsidies zijn afkomstig van de Provincie Noord-Holland 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kosten bestaan uit verzekeringspremies en 
onderhoud. Het streven is, om met de jaarlijkse inkomsten, het reguliere onderhoud en de 
verzekeringspremies te kunnen bekostigen. In het geval van groot, niet-regulier onderhoud worden 
extra fondsen aangeschreven.  

 
 

6. Fondsenwerving 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen (particuliere) donateurs en sponsoren. Donateurs betalen 
minimaal € 15,- per jaar en krijgen daarvoor een jaarkaart voor de molen en een uitnodiging voor de 
donateursochtend. Sponsoren krijgen hetzelfde, betalen minimaal € 100,- per jaar en worden 
bovendien vermeld op het sponsorbord in de molen en op de website. Wanneer een bedrijf of 
organisatie via een actie geld ophaalt voor de molen, wordt daar middels een persbericht en 
nieuwsbericht op de website extra aandacht aan besteed. 
Met de jaarlijkse bijdragen van donateurs en sponsors kunnen het klein onderhoud en de 
verzekeringspremies bekostigd worden.  
Nieuwe donateurs en sponsoren worden geworven via berichten in de lokale media, flyers in 
Museum Kaap Skil en de website. Tijdens Open Molendag en Open Monumentendag worden er 
activiteiten georganiseerd in de molen die extra aandacht, betrokkenheid en geld opleveren.  



 
Voorts wordt gestreefd naar het maximaal benutten van de subsidiemogelijkheden die gemeente, 
provincie, rijk en particuliere fondsen bieden.  
 
 

7. Maatschappelijke inbedding 
De Traanroeier is een beeldbepalend monument in vissersdorp Oudeschild. Bij feestelijke 
gelegenheden in het dorp of in Museum Kaap Skil streven de molenaars ernaar de molen te laten 
‘meedraaien’.  
Twee keer per jaar is de molen vrij toegankelijk: op de Nationale Molendag en op Open 
Monumentendag. Op alle andere dagen is De Traanroeier via Museum Kaap Skil te bezoeken.  
De vrijwilligers van De Traanroeier, zowel de molenaars als de bestuursleden, zijn afkomstig uit de 
Texelse gemeenschap. Dit geldt ook voor de overgrote meerderheid van de donateurs. De donateurs 
worden jaarlijks uitgenodigd voor een donateursochtend, waarbij ze worden bijgepraat bij een kop 
koffie met koek. 
Regelmatig worden er persberichten uitgebracht over het wel en wee in de molen, om de 
betrokkenheid met de Texelse gemeenschap in stand te houden. Ook in de dorpsbode van 
Oudeschild verschijnt regelmatig een verhaal over De Traanroeier.  
Het meel van De Traanroeier wordt op verschillende plekken op Texel verwerkt tot brood of gebak: 
door de lokale bakker, een zorgboerderij en bij een dagattractie. Het volkorenmeel wordt in 
kilozakken verkocht in de museumwinkel van Museum Kaap Skil. 
 
 

8. Veiligheid en ARBO 
Het draaien van de molen en het onderhoud ervan brengt veiligheidsrisico's met zich mee. In 2015 is 
een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. De veiligheid van de molenaars en bezoekers valt 
onder de verantwoordelijkheid van Stichting Texels Museum, als ook de arbeidsomstandigheden van 
de molenaars. Hiervoor is gekozen omdat een bezoek aan De Traanroeier onderdeel is van een 
bezoek aan Museum Kaap Skil. Op het museumterrein is altijd een BHV ‘er aanwezig. 
 
 

9. Verzekeringen  
De molen is tegen stormschade en brandschade verzekerd tegen herbouwwaarde. In maart 2015 is 
er voor het laatst een hertaxatie geweest voor de brand- en storm verzekering. Hertaxaties vinden 
eens in de vijf jaar plaats. Het verzekerde bedrag is € 962.486,- en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 
de vrijwilligers van de stichting De Traanroeier is een ongevallenverzekering afgesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: meerjarenbegroting 2017-2021 
 
 
 



Meerjarenbegroting Stichting De Traanroeier
(bedragen in euro's)

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Baten

Activiteiten/huwelijken -             -             -             128        100        100        100        100        100        

Subsidies -             38.000   19.800   4.500     10.500   9.800     4.500     3.000     -             

Donateurs 1.600     2.327     2.715     2.305     2.000     2.000     2.000     2.000     2.000     

Sponsoren 2.717     4.047     2.397     1.875     2.500     2.500     2.500     2.500     2.500     

Uitkering verzekering -             7.195     -             -             -             -             -             -             -             

---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

Totaal baten 4.317     51.569   24.912   8.808     15.100   14.400   9.100     7.600     4.600     

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten

Tentoonstelling in de molen -             -             -             16.880   4.000     -             -             -             -             

Onderhoudskosten 4.378     44.673   6.288     7.235     6.500     33.000   4.000     1.300     1.300     

Verzekeringen/belastingen 3.354     3.428     1.936     2.646     3.000     3.000     3.000     3.000     3.000     

Contibuties en administratie 110        169        164        70          200        200        200        200        200        

Kosten donateurs 36          91          -             -             50          50          50          50          50          

Website 'traanroeier.nl' -             -             1.460     39          50          50          50          50          50          

---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

Totaal lasten 7.878     48.361   9.848     26.869   13.800   36.300   7.300     4.600     4.600     

Resultaat -3.561 3.208 15.063 -18.062 1.300 -21.900 1.800 3.000 0

Toelichting op de meerjarenbegroting

Begrote baten uit subsidies: Begroot Begroot Begroot Begroot

2017 2018 2019 2020

StifTexel 6.000     -             -             We verwachten in 2017 nog €6.000 te ontvangen.

BRIM 4.500     4.500     4.500     3.000     Nog 3 keer €4.500 en een eindafrekening van €3.000.

Provincie N.H. onderhoudssubsidie -             5.300     -             -             Vanaf 2018 deze subsidie opnieuw aanvragen.

----------------------------------------------------------------

Totaal begrote subsidies 10.500   9.800     4.500     3.000     

Begrote baten uit donaties en sponsoren

De afgelopen jaren stabiliseren de inkomsten uit donaties rond een bedrag van €2.000 per jaar. Met bakker Timmer als extra

sponsor naast de andere 14 sponsoren, komen we uit op zo'n €2.500 per jaar.

Begrote kosten tentoonstelling in de molen

Volgens het plan voor StifTexel, zou er een film worden gemaakt en getoond over de werking van de molen (€4.000).

Begrote kosten van onderhoud

Samen met Klaas Veenbaas hebben we onlangs aan de hand van het inspectierapport 2016 gekeken wat nog gedaan moet worden.

Globaal komen we uit op de volgende posten voor 2017-2019 (bedragen zijn nog niet allemaal onderbouwd met offertes).

Schilderwerk hekken 1.000     door: molenaars

Houten planken en verf voor omloop 2.000     door: molenaars

Schilderen kleppen wieken 6.500     door: Poland

Herstel rietdek kap 33.000   

Overig onderhoud 1.000     

----------------

Totaal onderhoud 2017-2019 43.500   
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