Molen De Traanroeier, Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 was een enerverend jaar voor iedereen die betrokken is bij De Traanroeier. Aan het
begin van het jaar werd duidelijk dat, naast het geplande groot-onderhoud, het riet op de romp van
de molen vervangen moet worden. Dit betekende een extra kostenpost van zo’n € 60.000,-. Dit geld
was niet beschikbaar, dus er moesten fondsen voor worden geworven.
BankGiro Loterij Molenprijs 2017
Alle mogelijkheden afwegend zagen we maar één oplossing om zo’n groot bedrag te verwerven: we
moesten de BankGiro Loterij Molenprijs 2017 zien te winnen. We hebben ons project aangemeld en
werden met nog drie andere molens genomineerd. De nominatie werd in juli bekend gemaakt, in
september kon er gestemd worden. De tussentijd konden we gebruiken om dingen voor te bereiden.
Er zijn teksten geschreven, banners gemaakt, spandoeken besteld en extra vrijwilligers geworven.
Toen de stemmaand aanbrak, waren we er klaar voor!
In september hebben we zoveel mogelijk publiciteit gezocht en aandacht geprobeerd te vestigen op
de wedstrijd. We hadden vooraf besloten € 2.000,- uit te trekken voor promotiematerialen,
advertenties en facebookcampagnes, in de wetenschap dat we deze investering zeker driedubbel
zouden terugverdienen. Onze slogan ‘De Traanroeier waterdicht’ sprak veel mensen aan, evenals het
feit dat de molen op Texel staat. Bij de uitreiking begin oktober bleek De Traanroeier dan ook de
meeste stemmen te hebben gekregen: 10.794. Nooit eerder had een molen zoveel stemmen weten
te halen!
Ook de kap vernieuwen
Met de € 50.000,- van de Molenprijs dachten we er te zijn, maar toen wachtte ons een kleine
tegenslag: ook het riet op de kap bleek slecht en moet binnen afzienbare tijd worden vervangen. Het
zou zonde zijn om dat niet tegelijk met de romp te laten doen. De rietdekker is er dan tenslotte al
met zijn steigers en materialen. We kwamen nu nog zo’n € 15.000,- tekort.
Begin 2018 zullen we extra fondsen proberen te vinden om ook het riet op de kap te kunnen laten
vernieuwen. De rietdekker zal in mei 2018 met het werk beginnen.
Nieuw record tarwe gemalen
Het vinden van fondsen is een taak van het bestuur. De vrijwillige molenaars en hulpen malen graan,
ontvangen bezoekers en zorgen voor het klein onderhoud van de molen. In 2017 hebben zij alweer
meer meel geproduceerd dan het jaar ervoor. Bij elkaar maalden ze 11.000 kilo graan, voornamelijk
tarwe, voor Bakker Timmer, De Bonte Belevenis en de winkel van Kaap Skil.
ANBI-status
Per 1 januari 2017 is de Stichting tot behoud van de molen De Traanroeier door de belastingdienst
aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat
donateurs en bedrijven hun giften en sponsorbijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. Als De Traanroeier een nalatenschap ontvangt, hoeft hiervoor geen
erfbelasting te worden betaald. Bovendien stellen veel subsidies en fondsen tegenwoordig een ANBIstatus als eis voor een bijdrage.

Onderhoud in 2017
Door de molenmaker Poland is het kleppensysteem van de wieken hersteld en helemaal nagekeken.
In december 2017 heeft Monumentenwacht Noord-Holland een inspectie uitgevoerd en hierover een
uitgebreid rapport uitgebracht.
Evenementen
De Traanroeier is tijdens openingstijden van Kaap Skil via het museum te bezoeken. De 58.940
bezoekers die het museum in 2017 ontving, hebben allemaal de molen kunnen bekijken.
Op Open Molendag, de tweede zaterdag van mei, is de molen los van het museum toegankelijk. Op
Open Monumentendag, in september, zijn museum en molen allebei gratis toegankelijk. In 2017
maakten weer honderden mensen gebruik van de gelegenheid om op een van deze twee dagen De
Traanroeier te bezichtigen.
Op 22 september, tijdens de stemmaand voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2017, hebben we een
feest in en rond de molen georganiseerd. De Traanroeier stond die avonds letterlijk in de
schijnwerpers, er werden flensjes gebakken en er waren optredens.
Zien, doen en horen op de molen
Bezoekers op de molen krijgen uitleg van de vrijwillige molenaars en hulpen. Op woensdagmiddag
zijn zij in de molen aanwezig. Molenaar Arie de Ligt liet in 2017 de molen daarnaast ook vaak op
zaterdag draaien. De molen is nog mooier als hij draait, dus we zijn heel blij met alle enthousiaste
vrijwilligers. In de vakanties van 2017 hebben vrijwilligers een aantal keer pannenkoeken gebakken in
de molen. Natuurlijk maakten ze daarbij gebruik van het eigen-gemalen volkorenmeel. Deze activiteit
is niet alleen lekker, maar geeft ook een extra feestelijk tintje aan het molenbezoek. Een draaiende
molen en de geur van pannenkoeken; wie wordt daar nou niet blij van?!
In september 2017 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: een film van en over De
Traanroeier. Op een groot tv-scherm op de eerste verdieping in de molen draait de korte,
illustratieve film in een constante loop. Bezoekers kunnen nu, ook als de molenaars niet aanwezig
zijn, zien hoe de molen zijn verschillende functies vervult. Een waardevolle aanvulling voor de
expositie in de molen!
Donateurs en sponsoren
Voor de grote uitgaven doen we een beroep op fondsen, maar de lopende kosten worden gedekt
door subsidies en de bijdragen van donateurs en sponsoren. Zonder de donaties van particulieren en
Texelse bedrijven zouden wij de verzekeringen en het reguliere onderhoud niet kunnen betalen. Wij
zijn dan ook heel blij dat we in 2017 op zo’n 130 donateurs en 15 bedrijfssponsoren konden rekenen!
Vrijwilligers van de molen
De groep vrijwilligers die wekelijks op de molen actief zijn bestond in 2017 uit:
Arie de Ligt, Dirk Haker, Klaas Veenbaas, Willem Stolk, Ron Latjes, Leendert Pieterse, Hans
Smallenbroek en Jack Dekker. Leendert Pieterse en Hans Smallenbroek zijn in 2017 begonnen aan de
opleiding tot molenaar.
Christien Pennings, Ineke Gieles en Harmien Hoogerheide bakten de pannenkoeken in de vakanties.
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