
Jaarverslag 2022 molen De Traanroeier 
 
In 2022 is er minder aan de molen gedaan dan we wilden, maar dat kwam niet door ons! De 
molenmaker heeft het zó druk, dat hij het hele jaar geen tijd had voor de werkzaamheden die wij 
hem gevraagd hadden te doen. Maar binnenkort zijn we zover naar boven geschoven op de 
wachtlijst dat hij toch echt naar Texel gaat komen. Nog dit voorjaar worden de roeden doorgehaald, 
en worden er werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. Er komen dus weer hoogwerkers rond de 
molen te staan! 
 
De dingen die wij zelf konden doen, zijn voortvarend opgepakt. Dit is mede dankzij twee nieuwe 
vrijwilligers en een ‘oude nieuwe’ vrijwilliger: Peter Hin en Jos Huisman zijn het vrijwilligersteam 
komen versterken en Willem Keizer is terug van nooit-helemaal-weggeweest. Wij zijn ontzettend blij 
met de inzet, het enthousiasme en de expertise van deze mannen, waardoor de molen nu ook op 
vrijdag draait en er extra klussen worden aangepakt. 
 
Afgelopen jaar zijn de rotte delen van de deuren naar de stelling en de deur op de begane grond 
gerepareerd en gedeeltelijk vervangen. De regulateur van een van de beide maalstoelen is weer in 
orde gemaakt en de antieke kast op de maalzolder is door Klaas Veenbaas grondig behandeld tegen 
houtworm. Om te zorgen dat er hygiënisch kan worden gewerkt en het museumpubliek in een 
schone molen terecht komt, is er een ‘alleszuiger‘ aangeschaft.  
 
Bij een molen is er constant aandacht nodig voor de veiligheid. Zo is afgelopen jaar de 
blikseminstallatie gecontroleerd en in orde bevonden. Het doorhalen van de roeden is ook een 
essentiële veiligheidscheck. De roeden zijn de metalen balken die de basis van het wiekenkruis 
vormen. Op de plaats waar de roeden elkaar kruisen, in de askop, kunnen ze gaan roesten of 
scheuren gaan vertonen. Bij het zogenaamde doorhalen kan de molenmaker controleren of dat het 
geval is. Mocht je dat niet doen en het is mis, dan kan in het ergste geval een wiek afbreken. Vandaar 
dat dit doorhalen elke tien jaar moet worden gedaan. 
 
De molen draaide afgelopen jaar regelmatig en bij gunstige wind werd er graan gemalen op de wind. 
De elektrische maalstoel op de begane grond is in 2022 nog wekelijks gebruikt, maar dit wordt 
afgebouwd. Het streven is om voortaan alleen nog windgemalen graan te leveren. 

 
Om aan de bezoekers het proces van malen te demonstreren als er geen wind of molenaar is, 
hebben we in 2022 een handmaler aangeschaft. Dit was mogelijk dankzij de bijdragen van de 
Rabobank en restaurant ’t Pakhuus.  
 
 
 
 
 



Onder leiding van vrijwilliger Ineke Gieles zijn er in 2022 op drie momenten pannenkoeken gebakken: 
op Open Molendag, Open Monumentendag en een keer in de vakantie. Dit was steeds een groot 
succes. De bezoekers genoten van een versgebakken warme pannenkoek en de opbrengst was voor 
De Traanroeier. 
 
Op feestelijke momenten, zoals bij de opening van de nieuwe tentoonstelling in Museum Kaap Skil, 
lieten de molenaars de molen draaien. Dit gaf zoals altijd een vrolijk accent aan het museumterrein 
en de hele omgeving. Op 9 april 2022 werd er een landelijk record gevestigd toen honderden molens 
op hetzelfde moment draaiden. Ook De Traanroeier deed hieraan mee. Dat gold overigens ook voor 
molen Het Noorden. Bij dit soort evenementen trekken we samen op, zo ook bij Open Molendag.  
 
Dankzij de inzet van de molenaars en vrijwilligers is De Traanroeier een levend monument. Daar zijn 
wij hen enorm dankbaar voor. 
 



Balans per 31 december 2022 van Stichting De Traanroeier

Activa 31 december 2022 31 december 2021

Materiële vaste activa (gebouw) 1€                                  1€                                  

Financiële vaste activa -€                                   -€                                   

Vorderingen en overlopende activa -€                                   -€                                   

Liquide middelen 41.586€                         34.766€                         

41.587€                         34.767€                         

Passiva 31 december 2022 31 december 2021

Continuïteitsreserve 22.298€                         20.168€                         

Reserve groot onderhoud 10.800€                         5.400€                           

Langlopende schulden 8.489€                           9.199€                           

Kortlopende schulden -€                                   -€                                   

41.587€                         34.767€                         

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
De molen "De Traanroeier" is gewaardeerd op €1,-.

Reserves
De 'reserve groot onderhoud' bestaat op dit moment uit het ontvangen voorschot uit de SIM-subsidie 
Deze subsidie zal de komende jaren worden gebruikt om het instandhoudingsplan verder uit te voeren.

Langlopende schulden
Door de Stichting Texels Museum is een bedrag van ruim €10.000 voorgeschoten voor inspectie en
groot onderhoud aan de wieken van de molen. Deze reparaties waren noodzakelijk in verband met
de veiligheid van de bezoekers en molenaars. Deze schuld zal de komende jaren worden ingelost.



Staat van baten en lasten 2022 van stichting De Traanroeier

Begroot Werkelijk Werkelijk
2022 2022 2021

Baten

Activiteiten € 500 € 395 € 190

Subsidies € 0 € 5.395 € 10.695

Donateurs € 2.500 € 2.059 € 4.544

Sponsors € 4.000 € 3.745 € 4.275

-------------------------------------------- ----------------------
Totaal € 7.000 € 11.594 € 19.703

Begroot Werkelijk Werkelijk
2022 2022 2021

Lasten

Onderhoudskosten € 1.500 € 1.069 € 13.795

Verzekeringen/belastingen € 3.200 € 2.654 € 2.610

Contributies en administratie € 200 € 219 € 219

Kosten donateurs € 50 € 50 € 32

Website 'traanroeier.nl' € 100 € 73 € 70

-------------------------------------------- ----------------------
Totaal € 5.050 € 4.065 € 16.726

Resultaat € 1.950 € 7.529 € 2.977



Toelichting op de baten en lasten 2022

Activiteiten
Gedurende het jaar en tijdens monumentendag 2022 zijn er door vrijwilligers weer vele pannekoeken
gebakken voor een totaalbedrag van €395,20.

Subsidies
In 2019 is door het bestuur een subsidie-aanvraag (SIM) gedaan bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) voor de instandhouding van de molen in de jaren 2020 t/m 2025. Uit deze
verleende SIM-subsdie van €35.968,- voor het groot onderhoud, wordt vanaf 2020 jaarlijks een voorschot
ontvangen van €5.395.

Donateurs
De Traanroeier ontving in 2022 in totaal bijna 100 donaties met een totaalbedrag van €2.059.

Sponsors in 2022
Timmer's Bakkerij BV
Nauta Beheer
Kees de Waal
Uitvaartcentrum Texel B.V.
VOF Casper de Graaf Meubelmaker
Zegel Modes
Grand Hotel Opduin B.V.
Stichting Waddenhaven Texel
De Krim Texel B.V.
De Wit Dranken B.V.
NV Texels Eigen Stoomboot Onderneming
Aannemersbedrijf Tatenhove bv
Texelana B.V.
Installatiebureau IBS Oele Schoo 
Rabobank ClubSupport (voor aanschaf hand graanmolen)
Restaurant 't Pakhuus (voor aanschaf hand graanmolen)

Onderhoudskosten
Dit jaar was het plan om de molenmaker de wiekenas 'door te laten halen' en ook andere onderhouds-
klussen te laten doen. Helaas had deze dit jaar geen gelegenheid en zijn de werkzaamheden naar 2023.
verschoven. Wel zijn er enkele aankopen gedaan:
Nieuwe stofzuiger € 109
Hand graanmolen (gesponsord) € 960

€ 1.069

Verzekeringen/belastingen
De molen is voor stormschade en brandschade verzekerd tegen herbouwwaarde. Door Molenadvies
Herrewijnen b.v werd in juni 2021 een hertaxatie uitgevoerd. Deze taxatie kwam voor De Traanroeier
uit op een herbouwwaarde van €1.372.938 (inclusief btw).

Contributie en adminstratie
Stichting De Traanroeier betaalt jaarlijks contributie aan de vereniging De Hollandsche Molen.
Administratiekosten bestaan uit de bankkosten.


