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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Korenmolen De Hoop Sumar, wat verschijnt in het 
‘coronajaar’ 2020.  Al in het voorjaar zou ik me tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering voorstellen als 
voorzitter van deze mooie Stichting. Maar zowel in het voorjaar als in het najaar kon de vergadering 
wegens corona helaas niet doorgaan.  
 

Vandaar dat ik me bij deze even kort zal voorstellen: Mijn naam is 
Kirsten Adema, getrouwd met Harald en moeder van twee zoons, 
Viggo en Bent. Ik heb bouwkunde gestudeerd en ben vervolgens 
constructeur geworden. Zo’n 20 jaar heb ik samen met mijn vader een 
ingenieursbureau voor staalconstructies gehad. We werkten vanuit 
huis, en nadat mijn vader met pensioen ging en mijn kinderen ouder 
werden heb ik er voor gekozen buitenshuis te gaan werken bij een 
groter ingenieursbureau. Dat is gelukt in Groningen, waar ik nu werk 
als projectleider. 
Naast mijn werk heb ik altijd verschillende vrijwillige functies gehad. 
Het bestuur van de molen lijkt me daarin een prachtige aanvulling! 

 
Omdat vergaderen dit jaar niet 
lukt zal dit jaarverslag 2019 op 
een andere manier vastgesteld 
worden. Er is gekozen het 
concept verslag naar alle 
bestuursleden te sturen. In een 
periode van twee weken is er 
de mogelijkheid voor inspraak, 
vragen en opmerkingen. Na 
deze periode wordt het verslag 
zo nodig aangepast, definitief 
gemaakt en verspreid.  
 
Graag tot volgend jaar, hopelijk 
dan wel weer met het hele 
bestuur om tafel! 
 
 
Kirsten Adema 
voorzitter 
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Stichting Korenmolen De Hoop Sumar 
 
Bestuursleden (ultimo 2019) 
Vacant     voorzitter   (dagelijks bestuur) 
Harry Barentsen  secretaris   (dagelijks bestuur) 
Eric van der Vegte   penningmeester  (dagelijks bestuur) 
Meindert Halma   technisch beheerder  (dagelijks bestuur) 
Gooitske Veltman  vertegenwoordigend lid Vereniging voor Dorpsbelangen Suameer  
Harry Nijboer    lid namens Sonac (niet ingeschreven bij KvK) 
Marijke Postmus   lid 
 
Bestuurswisselingen 
Jan Borst is afgetreden als secretaris per 20 september 2019. Jan heeft het secretariaat overgedragen 
aan Harry Barentsen, incl. molenlaptop en voorraad molensleutels. De mutaties zijn bij de Kamer van 
Koophandel geregistreerd. 
 
Vergaderingen 2019 
In 2019 is er, in overleg met het voltallige bestuur, geen jaarvergadering geweest. 
Het dagelijks bestuur spreekt elkaar vrijwel wekelijks op de molen.  
 
 

Vrijwilligers medio 2019 
 
Molenaars (geboortejaar)  Woonplaats 
1. Harry Barentsen (1948)  Opeinde, instructeur Gilde Vrijwillige Molenaars 
2. Rein Beerda (1933)   Sumar 
3. Jaap Boender (1934)   Noardburgum 
4. Jan Borst (1949)    Oentsjerk 
5. Meindert Halma (1943)  Drachten 
6. Eric van der Vegte (1955)  Drachten, leerling 
7. Dirk Kamminga (1932)  Burgum 
7. Appie Woudstra (1965)  Drachten, leerling 
 
Winkelbeheerder (geboortejaar) Woonplaats 
8. Marja Kloosterman (1982)  Augustinusga 
 
Webmaster/sociale media   
Jan Borst    Website 
Marijke Postmus   Facebook 
 
Molenaarmutaties 
Om gezondheidsredenen doet Jan Borst hier en daar, met name fysiek, langzaam een stap terug.  
 
Dirk Kamminga was het achter de geraniums zitten zat en is weer bij ons om de winkel te bemannen. 
 
Appie Woudstra uit Drachten heeft in 2019 de opleiding tot vrijwillig molenaar nogmaals opgepakt, maar 
wegens persoonlijke omstandigheden ook weer gestaakt. 
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Vrijwilligers 
Marja Kloosterman is dit jaar gestart als vrijwilliger in de winkel.  
 
Marjan van der Feen komt kennismaken op de molen als aspirant voorzitter. Helaas blijkt later dat ze 
die funktie niet mag combineren met haar werk bij de gemeente T-diel.  
 
Vacatures voor nieuwe vrijwilligers zijn geplaatst bij de vrijwilligerscentrales Centrum Talent Drachten 
en KEaRN Vrijwilligerscentrale.  
 
 

Molenonderhoud 
 
Hierna vindt u een verslag van de werkzaamheden van afgelopen jaar. 
 
Bij de kleine ingang van het molenerf heeft Jaap 
Boender een nieuwe brievenbus opgehangen.  
 
In de werkplaats is er een herinrichting van de 
gereedschapskast doorgevoerd zodat alles nu op 
een logische plaats hangt c.q. ligt.  
 
De kettinghaken aan roeden zijn aangepast aan de 
nieuwe kettingen.  
 
Het noord koppel werd gedemonteerd wegens een 
in het kropgat gevallen zaklantaarn. Tegelijkertijd is 
ook schoongemaakt.  
 
Er is een ketting gemaakt om steenspil te tillen. We 
deden dit voorheen met een stuk touw, maar dit 
was altijd een heel gedoe en nu is de steenspil 
zomaar van zijn plaats en weer terug.  
 
De werkplaats is volledig opgeruimd en gereinigd. 
Op de kapzolder is alle oude reuzel verwijderd en 
nieuwe aangebracht.   
 
Door afslijting van de lagerstenen raakte de bovenas de lange spruit. De bovenas halssteen is 1 cm 
omhoog gebracht door fa. Kolthof. De bovenas draaide vrij na de verhoging, er hoefde geen 
aanpassingen aan de vang gemaakt te worden.  
 
De molensteen die tegen gevel van de molen stond vormde door de barsten erin zo langzamerhand een 
gevaar voor het publiek. We hebben de gebarsten "buiten" loper geslecht met een boorhamer. Het puin 
is met een container afgevoerd. 
 
Er is een nieuwe elektriciteitsmeter geïnstalleerd door Brinck namens Liander.  
 
Er bleek een onbekend voorwerp tussen de stenen van N-koppel te zitten. Koppel is geopend en er is 
een stuk staal afkomstig van de kaar verwijderd.  
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Jaap en Harry zijn gestart met het vervangingsproject stellingplanken. Er wordt een flexibele opening 
gemaakt in de stelling aan de NO-kant. Planken worden opgehesen met de kruiketting.  
We hebben een nieuwe kolomboormachine geïnstalleerd.  
 
Om de gladheid van de stellingplanken te bestrijden hebben we een hogedruk spuit uitgeprobeerd op 
de stelling. Werkt prima. Gladheid verdwenen.  
 
Onderzoek gestart voor de montage van een elektrisch luiwerk.   
De meelgoot van het zuidkoppel voorzien van magneten, dit om te zien of er eventueel metaaldeeltjes 
in het meel zitten. 
 
 

Technisch Beheer 
 
Algemeen 

De staat van het casco is matig en de onderhoudsstaat is redelijk. De kwalificatie van het casco wordt 
veroorzaakt  door de staat van rietbedekking op het achtkant. 
 
Op 22 juni met een medewerker van bureau Reeuwijk Bouwmeester door de molen geweest. Er wordt 
subsidie bij de Provincie aangevraagd voor een aantal klussen o.a. het rietdek en kammen bovenwiel. 
 
Inspecties van de molen 
Op 14 mei 2019 is er een inspectie van de brandblussers geweest.  
 
Op 14 augustus 2019 is er een inspectie aan de bliksemafleider gedaan. 
 
De heer Paul David van Vliet van de Monumentenwacht heeft de molen geïnspecteerd op 2 december 
2019.  
 
 
 

Overige zaken 
 
Afsluitend feest Centrale As 
Op 21 september 2019 was er het afsluitend feest van de Centrale As, waarbij de molen open was van 
9 – 16 uur. Dit bleek achteraf een groot succes. Het was prachtig zomers weer, maar helaas te weinig 
wind om te malen. Wel waren er veel bezoekers. Het pannenkoeken bakken werd door Dorpsbelang 
Sumar verzorgd.  
 
Molenbiotoop en molenerf 
Over deze zaken kunnen we kort zijn. Door de aanpassingen in het verleden zijn deze twee zaken prima 
in orde. Het molenerf had dit jaar wel erg te lijden onder de droogte. Na afloop van de hete periode is 
er gras ingezaaid en is het erf weer hersteld. De windbelemmering is nihil en het molenerf ligt er goed 
bij. Een pluim voor de gemeente die het onderhoud hiervan tot zijn rekening neemt. 
 
Aantal bezoekers 
Het aantal bezoekers was dit jaar 809 
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Aantal draaiuren 
Het aantal draaiuren van de molen was 123 uur waarvan 66 uur belast. 
 
Uren molenaars 

Harry Rein Jaap Meindert Jan Marja Eric Apie Dirk 

194 85 204 262 161 24 191 34 84 

 
 

Van de molenaars 
 
U ziet dat de molenaars genoeg te doen hebben en door hun zelfwerkzaamheid de molen in een goede 
conditie houden zover dat in hun mogelijkheden ligt. 
We hopen dat er in het nieuwe jaar weer een aanwas kan zijn van mensen die de opleiding tot molenaar 
willen volgen, want de gemiddelde leeftijd van de aanwezige molenaars baart zo langzamerhand wel 
wat zorgen. 
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Exploitatie Stichting Korenmolen De Hoop Sumar 2019 
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Communicatie & Websitebeheer  

 
Advertenties in Actief en dorpskrantjes 
Er zijn dit jaar geen advertenties geplaatst in Actief. 
In dorpskrant De Koekoek (Sumar) is standaard een advertentie opgenomen. 
 
Onderhoud van de website, BLOG en Facebook 
De websitepages zijn up-to-date, software-aanpassingen verlopen automatisch en probleemloos. Met 
dank aan onze websitesponsor IT-Works. 
Geplaatste berichten op de website in 2019: 
07-03-2019  Gleuf of brievenbus 
28-03-2019  De Hoop van Sumar (vraag naar vrijwilligers) 
09-05-2019  Buitenloper (ook nationale molendag) 
13-08-2019  Vrijwillig molenaarster worden? 
13-12-2019  2019 laatste kwartaal 
 
Archief Gemeente Tytsjerksteradiel 
In het archief van de gemeente bevindt zich ook een aantal dossiers van de Stichting Korenmolen De 
Hoop Sumar. Daaraan wordt het jaarverslag toegevoegd. 
 
Kopij “Molenaarster worden?  
Verstuurd naar dorpskranten Sumar, Garijp en De Tike 
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Sponsoren 

 
Sonac  Burgum B.V, voor meer informatie kijk op  www.sonac.biz 

 
In het kader van ons 150 jarig bestaan heeft SONAC ons twee ronde picknickbanken geschonken. 

Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 
 

IT-Works 

 
Klaus en Petra Spithost, www.it-works.frl 

IT-Works uit Leeuwarden adviseert je graag over de mogelijkheden van het internet! 
Websites en webapplicaties 

Domeinregistratie 
Webonderhoud 

Webhosting 
 

 
De Pleats, Burgum, www.depleats.nl 

 
Een snelle lunch, een heerlijk diner, een uitgebreide high tea of gewoon een kopje koffie? 

Het kan allemaal in ons sfeervolle restaurant in Burgum. 
Het motto van De Pleats is “Altijd gastvrij”.  

Dit betekent dat ook de kleinste gasten welkom zijn. 
Geesje Duursma 

 
Bedankt voor de gastvrijheid in De Pleats tijdens onze jaarvergadering. 

 
 
 
 

http://www.sonac.biz/
http://www.it-works.frl/
http://www.depleats.nl/
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Bijlage 1 Logboek 2019 
 
Molenaars uren  
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Aanwezigheid molenaars 

 
 
 
Molenaars activiteiten 
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Bijlage 2 Notulen jaarvergadering 2018 
 
20181016 Notulen bestuursvergadering St Korenmolen De Hoop Sumar 
 
Plaats/tijd: De Pleats te Burgum, dinsdag 16 okt 2018, van 19:30 tot ca. 21:30 uur. 
Aanwezig: Dagelijks bestuur: Eric van der Vegte, Meindert Halma en Jan Borst 
Overige bestuursleden: Erik Meijer, Marijke Postmus en Gooitske Veldman (Dorpsbelang) 
Afwezig wegens werkzaamheden: Harry Nijboer (Sonac) 
 
1. Opening en introductie bestuursleden 

Daar er een officiële voorzitter ontbreekt neemt Jan het voortouw. 
Een verlate jaarvergadering, normaliter uiterlijk in mei gepland. Oorzaak is het plotselinge 
opstappen van onze bestuursleden Anne Oosterdijk en Willem Oosterbaan in april/mei alsmede 
agendaproblemen en vakanties.  
De aanwezige bestuursleden stellen zich aan elkaar voor.  
Het vertrek en achterliggende redenen van Anne en Willem komen ter sprake. De beleving van dat 
vertrek is verschillend. 
 

2. Mutaties in bestuur 2018 
a. Gooitske Veldman is Froukje Bouma opgevolgd als vertegenwoordigster namens  Dorpsbelang 
Sumar 
b. Penningmeester (tevens molenaar &  winkelbeheerder) Anne Oosterdijk is vertrokken per april 
2018. 
c. Voorzitter (tevens molenaar) Willem Oosterbaan is opgestapt in mei 2018. 
d. Eric van der Vegte (leerlingmolenaar) is Anne Oosterdijk opgevolgd als penningmeester. 
 
Erik Meijer, sinds 3 maart 2003 bestuurslid, geeft ter vergadering aan dat hij zijn lidmaatschap van 
het bestuur van de molen per oktober 2018 opzegt na ruim 15 jaar deelgenomen te hebben. 
Staande de vergadering wordt Erik dank gezegd voor zijn langdurende bijdrage aan ons bestuur. 
Eric geeft aan dat we als bestuur altijd een beroep op hem kunnen doen, bijvoorbeeld bij 
activiteiten met broodbakmachines. 
 
Jan geeft aan volgend jaar te stoppen als secretaris na een zittingsperiode van 3 jaar, als genoemd 
in de statuten van de Stichting. 
 

3. Aanvullingen of wijzigingen van de agenda 
Geen aanvullingen of wijzigingen 

 
4. Notulen jaarvergadering 2017 (zie blz.33-34 jaarverslag 2017) 

Geen opmerkingen 
 
5. Jaarverslag 2017 en vervolgactiviteiten tot heden 

5.1. Publicatie vond plaats op 9 mei 2018  
Verzending aan bestuursleden St korenmolen De Hoop Sumar, St. Behoud monumenten T-
diel, wethouder en betrokken ambtenaren bij de gemeente, oud molenaars, sponsoren. 

5.2. Uitgelichte onderwerpen 
5.2.1. Onderhoudstoestand van de molen. Meindert geeft een toelichting en stelt vast dat de 

molen in goede staat is. 
5.2.2. Exploitatierekening 2017 en kascommissie. Eric meldt dat hij samen met oud molenaar 

Dirk Kamminga de kascommissie vormde. Samen hebben zij de exploitatie geaccordeerd. 
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5.2.3. Aantal bezoekers 2017 blz. 12 (1051) 
  2018 tot heden 750, jaarprognose ca. 900, geen groepen, geen AZC. 

Om AZC’ers naar de molen te krijgen kunnen we wellicht Nederlandse en Engelse 
informatie over de molen daarheen brengen en wellicht vertaald krijgen in het Farsi. 
Misschien kunnen we daar weer een begeleider vinden, die de mensen attent maakt 
op de aanwezigheid en de bezoekmogelijkheid van de molen en eventueel groepjes 
naar de molen brengt. 

5.2.4. Website DeHoopSumar.nl blz. 14 
Blz. 14 Website in 2018 i.v.m. Culturele hoofdstad voorzien van Engelse en Duitse 
informatie, weinig weblogs gemaakt tot nu toe wegens gebrek aan inspiratie. Als idee 
wordt geopperd om vooral kleine berichten te maken die ook op facebook gelezen 
kunnen worden. 

5.2.5. Statistisch informatie blz. 16, prognoses 2018. 
Blz. 16: huidige stand  
Uren molenaars en winkel: 1300 uur (Jaap ruim 3 maanden ziekenboeg, minder 
molenaars) 
Kilogrammen gemalen tarwe: huidige stand 1900 kg 
Uren draaiende molenstenen: huidige stand 73 uur 
Uren voor de prins: huidige stand 64 uur 

5.2.6. Vragen n.a.v. jaarverslag 
  Er worden geen vragen gesteld. Eric complimenteert de opsteller ervan.   

 
6. Huidige bezetting op de molen 

Actieve molenaars: Harry Barentsen, Meindert Halma, Jan Borst 
Actieve leerlingmolenaar Eric van der Vegte 
Medewerkster molenwinkel: per eind mei 2018 Annet Algra uit Noordbergum, oorspronkelijk 
woonachtig in Sumar. 
Onderhoud molen: oud molenaars Jaap Boender en Rein Beerda (uit Sumar) 
 
De vraag wordt opgeworpen: “hoe komen we aan nieuwe betrokken mensen uit Sumar & 
Burgum e.o?” Het lijkt wel of de molen niet echt leeft binnen de gemeenschap. De algemene 
mening is dat je mensen zelf moet benaderen om actief te worden op de molen of een 
bestuursfunctie uit te gaan voeren, zichzelf spontaan aanmelden zit er niet in. 
Een idee is om een affiche te maken om in de molen en elders op te hangen in de dorpen om 
leerlingmolenaars, andere molenmedewerkers en bestuursleden te werven. Geponeerd wordt 
dat het affiche niet te veel tekst moet bevatten, laat de mensen zich maar melden op de 
molen voor nadere informatie! 
Een ander idee is gericht organisaties / clubs te informeren waaraan mensen zijn verbonden 
die wellicht ook belangstelling hebben voor de molen. 

 
7. Nieuwe voorzitter 

We zullen op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. 
Zijn of haar taken bestaan o.a. uit het leiden bestuursvergaderingen, initiatieven nemen t.a.v. 
molenbeheer, coördineren en uitvoeren bestuurswerkzaamheden, organiseren initiatieven 
met betrekking tot de molen. 
Profiel: (voorzet Jan)  
- in woord en geschrift communicatief vaardig 
- belangstelling voor en betrokken bij het wel en wee van de molen  
- betrokken bij de plaatselijke gemeenschap (Sumar / Garijp / Burgum) 
- organisatietalent – regelneef  
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- Actieve beheersing van het Frysk is volgens Jan een pré, de overige bestuursleden vinden dat 
van minder belang.  

 
Marijke geeft aan dat zij wel mensen kent die eventueel voorzitter zouden kunnen worden. Ze 
zal daartoe stappen ondernemen. 
 

8. Eventueel toegevoegde agendapunten 
Geen toevoegingen 
 

9. Rondvraag 
Ter vergadering wordt gemeld dat de verlichting van de molen ’s avonds nog niet brandt. 
Tevens wordt vastgesteld dat een brievenbus bij de molen wel handig zou zijn. 
 

10. Sluiting 
Om ca. 21:30 uur sluit Jan de vergadering, onder dankzegging van de aanwezigen. 

 


