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Het bestuur van de vereniging kwam 8 maal bij elkaar waarbij twee maal een vergadering met 
Stichting molen de Hoed aan vooraf ging. 
De vereniging heeft een stimulansenprijs in het leven geroepen.  
Hiermee willen we lokale activiteiten bij de molens stimuleren met onder meer een financiële bijdrage. 
We denken hierbij aan initiatieven om de molenbiotoop te verbeteren, molenaars te werven of de 
molen beter in de belangstelling te brengen. Het bestuur beoordeeld een plan en draagt tot een 
maximaal van €250,- per (molen)project bij. 
Stichting molen de Hoed heeft een eenmalige bijdrage gekregen voor een grote onderhoudsbeurt 
welke binnen een aantal jaar van start gaat. 
Voor de leden is er tweemaal een algemene ledenvergadering georganiseerd. In het voorjaar in ’s 
Heer-Hendrikskinderen en in het najaar in het restaurant bij molen de Lelie in Elkerzee. 
Bij de voorjaarsvergadering waren er z’n 35 leden aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd onder 
meer duidelijk dat de rijkssubsidie voor molens in het kader van de Sim-regeling word verruimd. 
Particuliere eigenaren van een molen en stichtingen krijgen per 2020 geen 50% maar 60% met een 
maximum van €35.000,- voor een meerjaren onderhoudsplan. 
Eigenaren welke nog in de oude regeling van 50% vallen worden niet gecompenseerd. 
Voor de kascontrolecommissie werden er twee kandidaten gevonden; Dhr. Jan de Witte uit Zoutelande 
en Mevr. Van Oers uit ’s-Heerenhoek. 
De najaarsvergadering werd gecombineerd met een pannenkoekenbuffet bij molen de Lelie in 
Elkerzee. Het buffet werd gesponsord door het restaurant en molenmakerij Herrewijnen uit 
Stellendam. 
Laatst genoemde restaureerde de molen in 2019. De volledige opbrengst van het buffet ging naar 
Stichting molen de Hoed. 
 
Tijdens het huishoudelijke deel werd de scherphamer uitgereikt. Niet eerder ging deze naar een zo 
jong persoon. De scherphamer 2019 werd door voorzitter Jaap Melse uitgereikt aan Jeroen van Dijke 
uit Hellevoetsluis.  
Jeroen is werkzaam als monumentenwachter bij Erfgoed Zeeland. De molens welke hij niet inspecteert 
worden door hem in zijn vrije tijd bezocht. Voor veel molenaars is Jeroen dan ook een vraagbaak. 
Daarnaast is hij vrijwillige molenaar op diverse molens in de gemeente Middelburg en op Schouwen- 
Duiveland. 
De avond werd vervolgd door een lezing van molenmakerij Herrewijnen over hun bedrijf en de 
restauratie van molen de Lelie in Elkerzee. 
Vervolgens namen Jeroen van Dijke en Michel Dellebeke de gasten mee langs wiekverbeteringen in 
Zeeland, de afgelopen eeuw. Het werd een gezellige avond waarbij de gasten nog lang bleven 
napraten. 
Restauraties en groot onderhoud werden er in 2019 onder meer uitgevoerd aan de molens van: 
Elkerzee, Zuidzande, Brouwershaven, Wolphaartsdijk en Kloetinge. 
Als kers op de taart kreeg de vereniging in 2019 een nieuw logo. 
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