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Algemeen
Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als het eerste jaar waarin de wereldwijde
coronapandemie losbarstte. Twee zeer besmettelijke coronagolven troffen ook
ons land, en het werd stil en bedrukt op De Hoop. Angst voor besmetting alom,
overbezette ziekenhuizen en opschaling van intensive care afdelingen. In hoog
tempo werden er wereldwijd vaccins ontwikkeld. De eerste goedgekeurde
vaccins worden echter pas (of al, volgens de specialisten) het komende jaar
toegediend in Nederland, en wel op 6 januari 2021.
In de loop van 2020 kwam de nadruk te liggen op: handen wassen, anderhalve meter afstand tot
elkaar bewaren en mondkapje voor.
We leerden nieuwe begrippen als lockdown, COVID-19, Britse variant, teststraten, in
quarantaine, thuiswerken.
Iedereen moest er aan wennen, de vrijwilligers op de molen, onze klanten.
En hoe houd je 1,5 meter afstand in een molen. Dat kan dus niet of nauwelijks. Er werden
afwegingen gemaakt: sluiten we de tent, zijn we beperkt open, verzorgen we alleen nog
bestellingen?
Geen nationale molendag. Het molenbedrijf leed er onder, er werd minder tarwe gemalen. In de
loop van het jaar sloot onze afnemer Nienoord noodgedwongen zijn restaurant, de
winkelverkopen stagneerden, er werden veel minder draaiuren gemaakt.
De houtworm had vrij spel, dat zal de toekomst leren.
Toch waren er lichtpuntjes:
• in januari werd Kirsten Adema onze nieuwe voorzitter
• in mei beschikte de winkel over een SumUp 3G pin-apparaat en een
echte kluis
• oud molenaar Dirk Kamminga assisteerde tijdelijk in de winkel om
de continuïteit ervan te waarborgen
• nieuwe vrijwilligers meldden zich aan
• ondanks corona werden er toch een paar individuele rondleidingen
door de molen gegeven
• schoonmaakrecord: koppel ontmanteld, loper gelicht, schoonmaak
uitgevoerd en weer maalvaardig, en dat op één zaterdag!

Stichting Korenmolen De Hoop Sumar
Bestuursleden (ultimo 2020)
Kirsten Adema
voorzitter
Jan Borst
webmaster www.dehoopsumar.nl
Eric van der Vegte
penningmeester
Meindert Halma
technisch beheerder
Thon Steinhorst
namens Vereniging voor Dorpsbelangen Suameer
Harry Nijboer
lid namens Sonac (niet ingeschreven bij KvK)
Marijke Postmus
lid, verzorgt facebook publicaties
Bestuurswisselingen
Kirsten Adema, voorzitter per 22-01-2020.
.
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Vergaderingen 2020
Door de coronapandemie en het grote besmettingsgevaar hebben er geen vergaderingen van het
volledige bestuur plaatsgevonden in 2020.
Het dagelijks bestuur (DB) kwam op 22 januari wel bijeen in De Pleats in Burgum om kennis
te maken met Kirsten Adema. Zij werd in die vergadering benoemd als onze nieuwe voorzitter.
Verder hebben leden van het DB regelmatig contact op de molen en via mail en Whatsapp.

Vrijwilligers, werkzaam op de molen dec 2020
Molenaars
1. Harry Barentsen (1948)
2. Rein Beerda (1933)
3. Jaap Boender (1934)
4. Jan Borst (1949)
5. Meindert Halma (1943)
6. Eric van der Vegte (1955)
7. Dirk Kamminga (1932)

Opeinde, instructeur Gilde Vrijwillige Molenaars
Sumar
Noardburgum
Oentsjerk
Drachten
Drachten, leerling
Burgum, oud molenaar, winkel assistent

Winkelbeheerders
8. Jan Adema (1950)
9. Carla van der Heide (1966)

Burgum
Eastermeer

Gemiddelde leeftijd vrijwilligers in 2020: 74,4 jaar.
Mutaties
Appie Woudstra, leerlingmolenaar, heeft officieel schriftelijk afscheid genomen in mei. In
december 2019 zagen wij hem voor het laatst op de molen. Appie was al eens eerder gestopt
met de opleiding, maar zag er nu helemaal vanaf, mede door de kans op besmetting met het
coronavirus.
Marja Kloosterman, die sinds september 2019 samen met Jan B en Dirk zo nu en dan in de
winkel hielp, is wegens zaterdagse verplichtingen bij haar werkgever opgestapt per oktober
2020. Met haar verliezen we een enthousiaste medewerkster in de winkel.
Dirk Kamminga, was ruim 20 jaar vrijwillig molenaar op De Hoop, inclusief winkelbeheerder
en penningmeester. Om Jan B te ondersteunen is hij zeer regelmatig bijgesprongen in de winkel
sinds mei 2019. Met de komst van Jan A en Carla kon Dirk zich in december terugtrekken,
mede gelet op de besmettelijkheid op korte afstand van het Covid-19 virus (corona). Door het
bijspringen van Dirk kon de continuïteit van de winkelverkopen worden gewaarborgd en
zorgde hij regelmatig voor een vrolijke noot en een opgeruimde winkel.
Jan Adema, meldt zich op 5 september 2020 aan als vrijwilliger voor de winkel en wordt vlot
door Jan B ingewerkt.
Carla van der Heide meldde zich op 31 oktober 2020 in de molen en wil graag als winkelhulp
een bijdrage gaan leveren.
Hans Beens (1955) meldde zich op 21 oktober 2020. Hij zit tegen zijn pensioen aan (medio
2021) en het lijkt hem wel wat om molenaar te worden. Door de coronacrisis ligt de opleiding
stil in 2020. In 2021 zien we hem graag als leerlingmolenaar terugkeren.
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Vrijwilligerscontracten
In 2020 zijn er geen contracten afgesloten met vrijwilligers.
Op de molen hanteren we twee soorten contracten.
1. Contracten gericht op molenaars en leerlingmolenaars. Deze contracten zijn gebaseerd op de
door het Gilde van Vrijwillige Molenaars basiscontracten. Zij regelen de wederzijdse
verplichtingen tussen de eigenaar van de molen (Stichting Behoud Monumenten T-diel), de
Stichting Korenmolen De Hoop Sumar en de afzonderlijke molenaars.
2. Contracten gericht op overige vrijwilligers, waarin de wederzijdse rechten en plichten van de
vrijwilliger en de Stichting Korenmolen De Hoop Sumar zijn vastgelegd.
De verwachting is dat in 2021 de contracten met de nieuwe vrijwilligers worden gesloten.

Molenonderhoud
Groot onderhoud van de molen
Na het uitvoerige onderhoud in het voorjaar van 2017 heeft er ook in 2020 geen groot
onderhoud partijen plaatsgevonden. Wel zijn er een paar kleinere klussen geklaard.
Onvoorzien was een ongelukkig voorval met het zeil op wiek III, waarvan een gebroken touw
er toe leidde dat het zeil tijdens het draaien om de bovenas werd geslagen en de ophanging
losgerukt werd. Het zeil was rijp voor vervanging. Onderstaande twee bedrijven hebben ervoor
gezorgd dat we weer snel konden draaien.
•
•

Door de Bouwbedrijf Kolthof is de verankering van het stormschild vernieuwd, er zijn
twee nieuwe beugels gemonteerd.
Door de firma Koning Molenzeilen uit Stiens is vlot een nieuw zeil voor wiek III
geleverd en gemonteerd, evenals 4 nieuwe zeilkettingen.

Door de molenaars wordt gewoonlijk klein
onderhoud uitgevoerd.
Het in 2019 gestarte project “stellingplanken
vernieuwen” is in 2020 vervolgd en
uiteindelijk na 7 maanden afgerond in augustus.
En dat was een pittige klus, te bestempelen als
“groot onderhoud”, met name uitgevoerd door
Harry. Er zijn in 2020 nog ruim 100 manuren
aan besteed.
Zie Technisch Beheer voor aankomend groot
onderhoud (o.a. rietdek 8-kant)
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Klein onderhoud van de molen
Er werd weer veel klein onderhoud door de molenaars uitgevoerd, natuurlijk voor zover zij
daar lichamelijk en technisch toe in staat waren en over voldoende tijd en financiële middelen
konden beschikken.
De volgende klussen werden aangepakt en/of afgerond:
1. Door Jaap is voor de winkel een nieuwe, hogere inpaktafel gemaakt en geïnstalleerd, met
daaronder geïntegreerde voorraadplanken voor de blikken met bijvoorbeeld wereldzaden.
Helaas is Jaap sinds eind juli niet meer aanwezig wegens een valpartij in huis. Hopelijk zien
we hem komend jaar weer op de molen verschijnen.
2. Het noordkoppel is gedemonteerd om de meellekkage langs de bolspil boven de winkel te
verhelpen.
3. De vlaggenstok werd gerepareerd.
4. Kluis geïnstalleerd
5. EHBO kasten voor diverse zolders vervaardigd
6. Lager van de builmachine gereviseerd
7. Spitijzer wiek III vastgezet.
8. Bovenste windbord wiek III is verbreed, er zat teveel speling op
9. Takelingen vernieuwd op zeilhoeklijnen
10. Stopcontact boven werkbank aangebracht
11. Kruilier elektrakabel opnieuw aangesloten (randaarde zat los)
12. Afdekplaat zuidkoppel gelijmd.
13. Rubber onder elektrisch maalkoppel aangebracht.
14. Hoek bij WC werd opnieuw bestraat.

Technisch Beheer
Inspecties van de molen
Op 2 december 2019 werd de geplande inspectie door Paul David van Vliet van de
“Monumentenwacht Drenthe/Fryslân” uitgevoerd. Het rapport is door de monumentenwacht
op 30 januari 2020 aan Sytze van der Bijl van de gemeente T-diel verstrekt.
Belangrijkste algemene conclusie: De staat van het casco is matig en de onderhoudsstaat is
redelijk. De kwalificatie van het casco wordt veroorzaakt door de staat van de rietbedekking
van het achtkant.
Er staat voor 2021 weer een grootscheepse renovatie op de planning. Onderdeel van dit project
is het vervangen van het riet op de achtkant. Maar ook het vervangen van een aantal kammen
zit in dit project. Dat betekent wel dat er een voor een langere periode niet gemalen kan worden
en de praktijk van de opleiding stilligt.
Op 13 mei 2020 zijn door SAVAL in het kader van brandveiligheid alle brandblussers
gecheckt en goed bevonden. Er is één drukpatroon vervangen wegens leeftijd (tien jaar). Deze
inspectie vindt jaarlijks plaats.
In 2020 is er geen veiligheidskeuring van de elektrotechnische installatie uitgevoerd. De
laatste keuring vond plaats op 20 september 2017. Daar deze keuring om de vier jaar wordt
uitgevoerd is de verwachting dat er in 2021 weer gekeurd zal worden.
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Overige zaken
Communicatie
Advertenties
Er zijn dit jaar geen advertenties geplaatst in Actief.
In dorpskrant De Koekoek (Sumar) is standaard een advertentie opgenomen.
Digitaal
De websitepages zijn up-to-date, software-aanpassingen verlopen automatisch en
probleemloos. Met dank aan onze websitesponsor IT-Works.
Publicaties op de website betroffen voornamelijk berichten omtrent de openstelling van de
molen voor het publiek. Uiteraard voorzien van instructies n.a.v. het landelijke coronabeleid.
Gemeentearchief Tytsjerkseradiel
In het archief van de gemeente bevindt zich ook een aantal dossiers van de Stichting
Korenmolen De Hoop Sumar. Daaraan wordt het jaarverslag 2020 toegevoegd.
Winkel
De bezetting van de winkel werd in 2020 steeds nijpender omdat Jan B door chronisch
vermoeidheid het werk niet meer gedurende meerdere uren aankon. In 2020 was er regelmatig
hulp van Marja en Dirk. Eind 2020 meldden zich gelukkig weer twee vaste vrijwilligers, die de
winkel wel wilden runnen, Jan A en Carla.
Aantal bezoekers afgelopen 5 jaar

Uitschieter 259 bezoekers in oktober 2017 i.v.m. 150-jarig jubileum De Hoop
Uitschieter 205 bezoekers in september 2019 door pannenkoekenparty met Dorpsbelang
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Financiën Stichting Korenmolen De Hoop Sumar 2020
Balans st. Korenmolen De Hoop Sumar

ACTIVA

2020

Omschrijving
Vaste Activa
Handgereedschap en inventaris werkplaats

€

4.000,00

Omschrijving
Eigen vermogen
Eigen vermogen

€

PASSIVA
14.835,35

Elektrisch gereedschap in de werkplaats
Laptop, printer met toebehoren

€
€

1.880,00
280,00

Voorzieningen
Vervanging elektrisch gereedschap ⅛/jaar
Vervanging computercomponenten ⅕/jaar

€
€

935,00
1.120,00

Vlottende Activa
Voorraad grondstoffen
Voorraad gereed product
Debiteuren

€
€
€

300,00
1.200,00
0,00

€

0,00

Liquide middelen
Kas in de molen
Kas penningmeester
Zakelijke Debet rekening RABO
Spaarrekening RABO

€
€
€
€

150,00
312,01
4.957,49
3.810,85

€

16.890,35

€

16.890,35

Vreemd vermogen

Totaal:

Crediteuren

Totaal:

Toelichting op de balans:
► Afwaardering elektrische gereedschappen en computercomponenten geschiedt door vanaf de aankoopdatum de waarde van elektrische
gereedschappen met ⅛ deel per jaar te verminderen en die van computercomponenten met ⅕ deel per jaar.
► Voorzieningen elektrische gereedschappen en computercomponenten wordt berekend door vanaf de aankoopdatum het bedrag aan voorzieningen
voor vervanging van elektrische gereedschappen met ⅛ deel per jaar te laten toenemen en die voor computercomponenten met ⅕ deel per jaar,
eventueel aangevuld met geplande aankopen.

2020

Exploitatie st. Korenmolen De Hoop Sumar

DEBET
Omschrijving

Kas

CREDIT

Bank

Omschrijving

Inkopen Winkel

€

-

€

6.387,32

Kosten Winkel

€

-

€

162,25

Nutsbedrijven e.d.

€

-

€

12,42

Schoonmaakmiddelen

€

35,63

€

-

Onkosten Molenaars

€

145,00

€

-

Molenonderhoud en verbetering

€

100,87

€

723,87

Gereedschap / Inventaris / Verz.

€

19,97

€

Reklame/PR

€

-

Kosten stichting

€

Giften van bezoekers

€

-

€

Bijdrage van Gemeente

€

-

€

Sponsoring / Donaties

€

26,00

€

-

Rondleidingen/Evenementen

€

-

€

-

649,22

Rente

€

-

€

-

€

695,94

Diversen

€

-

€

-

29,40

€

429,87

€

9.060,89

Totaal: €

330,87
9.391,76

∑ Kas + Bank per 1-1-2020: €

9.707,67

(CREDIT -DEBET) :

Bank

€

∑ Uitgaven Kas + Bank: €

Resultaat 2019

Kas

Verkoop Winkel

€

-477,70

∑ Kas + Bank per 31-12-2020: €

9.229,97

4.628,61

Totaal: €

4.654,61

∑Ontvangsten Kas + Bank: €

8.914,06

€

€

3.109,45
1.150,00

4.259,45

Hier kunnen eventueel opmerkingen ter verduidelijking worden geplaatst.
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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 vergadering.
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LOGBOEK
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Aanwezigheid vrijwilligers
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