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Voorwoord	  
	  
	  
Vele	  generaties	  Vlaardingers	  kennen	  Molen	  Aeolus.	  In	  2015	  vierde	  de	  molen	  haar	  225	  jarig	  bestaan.	  
Dit	  bijzondere	  historische	  erfgoed	  is	  niet	  alleen	  het	  icoon	  van	  Vlaardingen,	  met	  een	  uitstraling	  van	  
betrouwbaarheid	  en	  degelijkheid,	  maar	  staat	  ook	  symbool	  voor	  duurzaamheid.	  In	  onze	  maatschappij	  
groeit	  het	  besef	  dat	  er	  grenzen	  zijn	  aan	  het	  verbruik	  van	  energie	  en	  grondstoffen.	  We	  onderzoeken	  
andere	  manieren	  om	  in	  onze	  energiebehoefte	  te	  voorzien.	  Korenmolens,	  zoals	  Aeolus	  met	  wind	  als	  
energiebron	  draaien	  al	  vele	  eeuwen.	  Door	  het	  draaien	  van	  de	  wieken	  van	  kan	  het	  graan	  gemalen	  
worden	  en	  gebruikt	  worden	  als	  grondstof	  van	  vele	  producten.	  	  Natuurlijke	  grondstoffen,	  gezonde	  
producten	  en	  hergebruik	  van	  producten	  wordt	  steeds	  belangrijker.	  Daarbij	  gaan	  we	  grondstoffen	  in	  
veel	  grotere	  mate	  hergebruiken	  dan	  nu	  het	  geval	  is.	  Onze	  kinderen	  groeien	  op	  in	  een	  wereld	  waarin	  
verstandig	  omgaan	  met	  grondstoffen	  en	  energie	  centraler	  staat.	  ‘De	  toekomst	  begint	  vandaag’,	  dus	  
het	  spreken	  hierover	  kan	  niet	  tot	  morgen	  wachten.	  	  
	  
Onze	  molen,	  die	  produceert	  dankzij	  de	  wind,	  biedt	  een	  vertrekpunt	  voor	  deze	  nieuwe	  ‘verhalen’.	  Het	  
monument	  maakt	  een	  toekomstbestendige	  wijze	  van	  produceren	  tastbaar	  en	  verbindt	  de	  generaties	  
van	  vroeger	  met	  nu.	  	  
	  
Wil	  Molen	  Aeolus	  ook	  voor	  toekomstige	  generaties	  blijven	  bestaan,	  dan	  is	  een	  ambitieuze	  aanpak	  
voor	  de	  instandhouding	  noodzakelijk.	  Voor	  u	  ligt	  het	  beleidsplan	  van	  Stichting	  Exploitatie	  Molen	  
Aeolus,	  waarin	  het	  bestuur	  uitlegt	  hoe	  we	  dit	  samen	  gaan	  bereiken.	  
	  
	  
	  
20	  december	  2015,	  bestuur	  Stichting	  Exploitatie	  Molen	  Aeolus	  
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1. Inleiding	  
	  
Terugblik	  2009	  –	  2015	  
Op	  verzoek	  van	  de	  gemeente	  Vlaardingen	  is	  op	  25	  januari	  2007	  de	  Stichting	  Exploitatie	  Molen	  Aeolus	  
(SEMA)	  opgericht.	  In	  de	  statuten	  is	  als	  doelstelling	  vermeld	  “de	  instandhouding	  als	  werkende	  
korenmolen	  van	  als	  rijksmonument	  te	  boek	  staande	  ronde	  stenen	  stellingmolen”.	  Om	  dat	  doel	  te	  
bereiken	  tracht	  de	  stichting	  de	  noodzakelijke	  geldmiddelen	  te	  werven	  door	  subsidies,	  bijdragen,	  
schenkingen	  en	  door	  activiteiten	  te	  ontplooien.	  SEMA	  heeft	  op	  12	  september	  2009	  de	  molen	  Aeolus	  
van	  de	  gemeente	  Vlaardingen	  in	  eigendom	  overgenomen.	  Daarmee	  werd	  SEMA	  eigenaar	  en	  
belangenbehartiger	  van	  de	  molen	  Aeolus	  in	  Vlaardingen.	  
Sinds	  de	  oprichting	  van	  SEMA	  heeft	  het	  bestuur	  veel	  werk	  verzet	  en	  is	  een	  brede	  ervaring	  opgedaan	  
die	  noodzakelijk	  is	  voor	  het	  in	  stand	  houden	  van	  de	  molen	  Aeolus.	  De	  afgelopen	  jaren	  is	  veel	  tijd	  en	  
geld	  gestoken	  in	  het	  uitvoeren	  van	  onderhoudswerkzaamheden.	  Molen	  Aeolus	  staat	  er	  anno	  2015	  
prachtig	  bij	  en	  geniet	  ruime	  bekendheid	  onder	  de	  inwoners	  van	  Vlaardingen.	  	  
Maar	  niet	  alleen	  de	  molen,	  ook	  het	  ambacht	  van	  molenaar	  wordt	  hierdoor	  mede	  in	  stand	  gehouden.	  
Om	   het	   molenaarsvak	   levend	   te	   houden	   heeft	   minister	   Jet	   Bussenmaker	   het	   molenaarsambacht	  
onlangs	   voorgedragen	   voor	   de	   UNESCO-‐lijst	   van	   immaterieel	   erfgoed.	   Daarmee	   volgt	   zij	   het	  
Nederlandse	   Glide	   van	   Vrijwillige	   Molenaars,	   die	   een	   wereldwijde	   erkenning	   van	   belang	  
acht	   om	   deze	   traditie	   te	   kunnen	   beschermen.	  Door	   het	  molenaarsambacht	   voor	   te	   dragen	  bij	  
UNESCO,	  gaat	  het	  vakmanschap	  van	  werken	  met	  molens	  niet	  verloren	  voor	  volgende	  generaties	  en	  
blijft	  Nederland	  hét	  molenland	  bij	  uitstek.’	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beleid	  komende	  vijf	  jaar	  
De	  exploitatie	  van	  Molen	  Aeolus	  bevindt	  zich	  in	  een	  periode	  van	  transitie:	  de	  overname	  van	  de	  
molenwinkel,	  een	  versobering	  van	  de	  financiële	  middelen	  (vanuit	  de	  overheid)	  en	  uitbreiding	  van	  het	  
aantal	  vrijwilligers,	  betekenden	  grote	  veranderingen	  in	  korte	  tijd.	  Deze	  nieuwe	  uitdagingen	  vragen	  
om	  een	  duidelijke	  visie	  en	  keuzes	  door	  het	  bestuur.	  	  
Niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  door	  de	  veranderde	  samenstelling	  van	  het	  bestuur	  waait	  er,	  anno	  2015,	  een	  
nieuwe	  wind	  bij	  Aeolus.	  In	  de	  komende	  jaren	  is	  de	  zoektocht	  naar	  nieuwe	  financieringsbronnen	  
vanzelfsprekend	  een	  prioriteit.	  Door	  uitbreiding	  van	  het	  aantal	  vrijwilligers	  kunnen	  we	  de	  molen	  
vaker	  openstellen	  en	  aanvullende	  activiteiten	  ontwikkelen.	  We	  zien	  volop	  kansen	  voor	  het	  realiseren	  
van	  evenementen,	  waarin	  onze	  vrijwilligers,	  de	  nieuwe	  exploitant	  van	  molenwinkel	  Aeolus	  en	  
organisaties	  in	  Vlaardingen	  vruchtbaar	  kunnen	  samenwerken.	  
Doel	  van	  deze	  notitie	  
In	  deze	  notitie	  worden	  de	  missie,	  visie	  en	  ambities	  van	  SEMA	  voor	  de	  komende	  vier	  jaar	  beschreven.	  
De	  notitie	  wordt	  afgesloten	  met	  acht	  doelstellingen.	  Met	  deze	  notitie	  wordt	  de	  basis	  van	  het	  beleid	  
voor	  de	  komende	  vijf	  jaar	  vastgelegd.	  	  
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2.	   De	  organisatie	  
	  
Stichting	  Exploitatie	  Molen	  Aeolus	  	  (SEMA)	  bestaat	  uit	  vijf	  ervaren	  bestuurders	  (als	  bestuurders	  
gezamenlijk	  bevoegd),	  ingeschreven	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  onder	  nummer	  24408901,	  te	  
Rotterdam.	  SEMA	  functioneert	  ten	  opzichte	  van	  de	  gemeente	  als	  een	  zelfstandige	  entiteit.	  Het	  is	  en	  
blijft	  belangrijk	  dat	  de	  SEMA	  nauwe	  banden	  met	  Gemeente	  Vlaardingen	  onderhoudt,	  omdat	  de	  
stichting	  in	  feite	  een	  overheidstaak	  uitvoert,	  namelijk	  instandhouding	  van	  een	  deel	  van	  het	  
gemeentelijk	  monumentenbezit	  die	  specifieke	  kennis	  en	  ervaring	  vereist.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.	   Missie,	  visie	  en	  ambitie	  
	  
Onze	  missie	  
Het	   beleid	   van	   de	   stichting	   is	   er	   op	   gericht	   de	   molen	   te	   onderhouden	   met	   respect	   voor	   het	  
monument,	  	  te	  exploiteren	  en	  te	  promoten.	  	  	  
Daartoe	  worden:	  
• Onderhouds-‐	  en	  restauratieplannen	  opgesteld	  en	  professioneel,	  deskundig	  en	  onder	  

supervisie	  van	  het	  bestuur	  uitgevoerd.	  
• Acties	  ondernomen	  om	  zorg	  te	  dragen	  voor	  het	  regelmatig	  draaien	  op	  de	  wind,	  het	  bedienen	  

en	  draaien	  van	  de	  molen	  door	  een	  daartoe	  opgeleide	  molenaar.	  
• Acties	  ondernomen	  om	  	  het	  belang	  van	  de	  molen	  bij	  overheden,	  organisaties	  en	  personen	  te	  

behartigen.	  	  
• Acties	  ondernomen	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  voldoende	  financiële	  middelen	  voor	  ‘de	  

instandhouding	  als	  werkende	  korenmolen	  door	  het	  aantrekken	  van	  subsidies,	  schenkingen	  en	  
sponsoring’.	  

• Acties	  ondernomen	  om	  de	  molen	  te	  promoten	  en	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  van	  een	  
breed	  publiek	  door	  openstelling	  op	  de	  laatste	  zaterdag	  van	  de	  maand,	  nationale	  molendag	  en	  
open	  monumentendag.	  	  

• Vrijwilligers	  opgeleid	  en	  begeleid	  zodat	  zij	  in	  staat	  zijn	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  promotie	  
(en	  het	  klein	  onderhoud)	  van	  de	  molen	  door	  kennisoverdracht	  en	  het	  geven	  van	  
rondleidingen.	  	  

	  
Onze	  visie	  
Stichting	  Exploitatie	  Molen	  Aeolus	  is	  een	  algemeen	  nut	  beogende	  instelling	  ofwel	  een	  ANBI.	  Onze	  
activiteiten	  richten	  zich	  op	  het	  in	  stand	  houden	  van	  dit	  Rijksmonument,	  op	  het	  bedienen	  van	  
verschillende	  doelgroepen	  en	  hebben	  een	  zowel	  educatief	  als	  recreatief	  karakter.	  
	  
Onze	  ambitie	  	  
De	  komende	  jaren	  wil	  SEMA	  Molen	  Aeolus,	  als	  ‘icoon	  van	  Vlaardingen’	  	  promoten	  binnen	  de	  
Vlaardingse	  samenleving.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  molen	  in	  goede	  staat	  moet	  verkeren	  en	  we	  in	  alle	  
communicatie	  uitingen	  de	  molen	  als	  icoon	  consequent	  presenteren.	  De	  molen	  is	  als	  monument	  
bekend	  bij	  de	  inwoners	  van	  Vlaardingen,	  met	  een	  uitstraling	  van	  betrouwbaarheid	  en	  degelijkheid,	  
maar	  het	  belang	  van	  een	  korenmolen	  in	  de	  maatschappij	  kan	  meer	  tot	  zijn	  recht	  komen.	  Belangrijke	  
kernwoorden	  zijn	  kennis	  en	  educatie,	  techniek,	  wind,	  duurzaamheid,	  gezonde	  voeding	  en	  recreatie.	  
Om	  meer	  bekendheid	  aan	  de	  molen	  te	  geven,	  zal	  deze	  in	  de	  komende	  jaren	  vaker	  opengesteld	  
worden	  voor	  publiek.	  
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4.	  	  	  	  	  	  	  	  Promotie	  van	  molen	  Aeolus	  	  
	  

De	  molen	  heeft	  een	  groot	  sociaal-‐	  en	  maatschappelijk	  belang,	  doordat	  de	  
molen	  de	  betrokkenheid	  en	  trots	  van	  inwoners	  kan	  bevorderen.	  Het	  
promoten	  en	  het	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  van	  de	  functie	  van	  een	  
korenmolen,	  aan	  een	  breed	  publiek	  is	  een	  van	  de	  doelstellingen	  van	  SEMA.	  
Dit	  doen	  we	  vooralsnog	  door	  openstelling	  op	  de	  laatste	  zaterdag	  van	  de	  

maand,	  deelname	  aan	  de	  Nationale	  Molendag	  en	  Open	  Monumentendag.	  Als	  we	  de	  molen	  de	  
komende	  jaren	  willen	  promoten	  betekent	  dat,	  dat	  we	  de	  molen	  vaker	  moeten	  openstellen	  en	  dat	  de	  
functie	  van	  de	  molen	  een	  nieuwe	  impuls	  moet	  krijgen	  om	  een	  breder	  publiek	  te	  trekken.	  We	  richten	  
ons	  hierbij	  op	  een	  breed	  publiek	  van	  jong	  tot	  oud,	  waarbij	  SEMA	  op	  de	  volgende	  manier	  wil	  
aansluiten	  bij	  de	  behoeften	  van	  de	  verschillende	  doelgroepen.	  We	  denken	  hierbij	  aan	  de	  volgende	  
thema’s:	  
	  
De	  molen	  als	  cultureel	  erfgoed	  
Cultureel	  erfgoed	  wordt	  van	  belang	  geacht	  omdat	  het	  huidige	  generaties	  een	  beeld	  geeft	  van	  het	  
verleden	  en	  kan	  bijdragen	  aan	  de	  culturele	  identiteit.	  	  De	  molen	  is	  van	  groot	  historisch	  belang	  en	  een	  
exponent	  van	  de	  historie	  van	  Vlaardingen.	  Het	  overbrengen	  van	  de	  geschiedenis	  van	  de	  molen	  levert	  
hier	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan.	  	  
	  
De	  molen	  als	  educatief	  centrum	  
Onder	  erfgoededucatie	  verstaat	  men	  vormen	  van	  educatie	  waarbij	  cultureel	  erfgoed	  ingezet	  wordt	  
om	  bij	  mensen	  tot	  een	  historisch	  besef	  te	  komen	  en	  hen	  te	  leren	  waarderen	  wat	  waardevol	  is.	  De	  
geschiedenis	  maar	  vooral	  het	  belang	  van	  molens	  in	  onze	  samenleving	  willen	  we	  graag	  uitdragen.	  We	  
willen	  onze	  activiteiten	  richten	  op	  kinderen	  en	  scholen	  en	  willen	  op	  een	  speelse	  en	  leuke	  wijze	  
kennis	  overdragen.	  	  
	  
De	  molen	  als	  symbool	  voor	  duurzaamheid	  	  
Wind	  is	  van	  oudsher	  een	  manier	  om	  energie	  op	  te	  wekken.	  Alternatieve	  energie	  wordt	  steeds	  
belangrijker	  om	  ook	  in	  de	  toekomst	  onze	  energiebehoefte	  veilig	  te	  stellen.	  De	  korenmolen	  als	  
maalbedrijf	  heeft	  een	  belangrijke	  functie,	  waarbij	  graan	  tot	  meel	  wordt	  gemalen.	  Dit	  meel	  is	  de	  basis	  
van	  ons	  brood,	  maar	  ook	  van	  vele	  andere	  producten.	  Het	  voor	  de	  lange	  termijn	  in	  stand	  houden	  van	  
de	  molen,	  windenergie	  en	  gezonde	  voeding	  en	  de	  ambachtelijke	  bakkerij	  vormen	  een	  belangrijke	  
basis	  voor	  duurzaamheid.	  	  

De	  molen	  als	  (re)creatieve	  voorziening	  en	  locatie	  voor	  evenementen	  
Om	  voldoende	  financiële	  middelen	  te	  verwerven	  maar	  ook	  om	  meer	  bekendheid	  te	  geven	  aan	  de	  
molen	  willen	  we	  de	  molen	  openstellen	  voor	  verschillende	  activiteiten.	  Promotieacties	  en	  
evenementen	  om	  het	  publiek	  bij	  de	  molen	  te	  betrekken	  vormen	  onze	  kernactiviteit.	  De	  ambitie	  is	  om	  
de	  molen	  mogelijk	  te	  	  benutten	  als	  trouwlocatie,	  locatie	  voor	  personeelsborrels,	  kinderfeestjes,	  
exposities,	  cursussen	  etc.	  Als	  ongewone,	  kleinschalige	  locatie	  is	  de	  molen	  wellicht	  ook	  een	  geschikt	  
voor	  muziek	  en	  theatervoorstellingen.	  Door	  het	  organiseren	  van	  verschillende	  activiteiten	  voor	  
verschillende	  doelgroepen	  wordt	  de	  reputatie	  van	  de	  molen	  verder	  versterkt	  en	  verbreed.	  
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5.	  Onderhoud,	  faciliteiten	  en	  voorzieningen	  
	  
Professioneel	  onderhoud	  
Het	  technisch	  in	  orde	  houden	  en	  het	  beheer	  van	  de	  molen	  is	  een	  primaire	  taak	  van	  het	  bestuur.	  Dit	  	  
vergt	  veel	  tijd	  en	  geld.	  	  
	  
Op	  basis	  van	  een	  meerjaren	  onderhoudsplanning	  (MJOP)	  tot	  2025	  wordt	  het	  preventieve	  onderhoud	  
uitgevoerd.	  Deze	  MJOP	  is	  het	  uitgangspunt	  voor	  de	  overeenkomst	  met	  de	  gemeente	  bij	  de	  overname	  
van	  de	  molen	  m.b.t.	  de	  bekostiging.	  Behalve	  van	  de	  gemeente	  ontvangen	  we	  (nu	  nog)	  bijdragen	  van	  
het	  rijk	  en	  de	  provincie	  (BRIM).	  	  In	  geval	  ongepland/correctief	  onderhoud	  zich	  voordoet,	  moet	  voor	  
eenmalige	  financiering	  bij	  de	  diverse	  fondsen	  worden	  gezocht.	  
Periodiek	  wordt	  de	  molen	  geïnspecteerd	  door	  Herrewijnen	  Molenadvies	  en/of	  de	  
Monumentenwacht.	  
	  

	  
Huurder	  van	  de	  molen	  
Aeolus	  Molenwinkel	  huurt	  een	  aantal	  zolders	  in	  de	  molen	  van	  SEMA.	  Er	  wordt	  zo	  
veel	  mogelijk	  op	  de	  wind	  gemalen	  waarbij	  grondstoffen	  zoals	  tarwe,	  rogge	  en	  mais	  
met	  de	  molensteen	  gemalen	  tot	  meelproducten	  die	  in	  de	  winkel	  te	  koop	  zijn.	  	  	  
	  

Draaien	  van	  de	  molen	  
Om	  een	  molen	  in	  stand	  te	  houden	  dient	  deze	  regelmatig	  te	  draaien.	  In	  molen	  Aeolus	  is	  een	  
beroepsmolenaar	  werkzaam.	  	  De	  molenaar	  is	  in	  dienst	  van	  Aeolusmolen	  winkel.	  De	  afspraken	  over	  
het	  draaien	  van	  de	  molen	  zijn	  vastgelegd	  in	  de	  huurovereenkomst.	  	  
	  

	  
Faciliteiten	  voor	  bezoekers	  
Het	  is	  de	  ambitie	  van	  het	  bestuur	  om	  meer	  
bezoekers	  te	  kunnen	  ontvangen	  door	  o.a.	  
uitbreiding	  van	  het	  aantal	  openstellingen,	  voor	  
bezichtigingen	  en	  het	  organiseren	  van	  evenementen.	  	  
Om	  deze	  activiteiten	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  is	  een	  
goede	  ontvangst	  van	  bezoekers	  essentieel.	  Daarvoor	  
zal	  de	  capaciteit	  voor	  rondleidingen	  moeten	  worden	  
uitgebreid.	  
	  

	  
6.	  Financiën	  
	  
De	  exploitatie	  van	  de	  molen	  is	  in	  de	  doelstelling	  van	  de	  stichting	  primair	  gericht	  op	  het	  bijeen	  
brengen	  van	  gelden	  voor	  de	  instandhouding	  van	  de	  molen	  en	  het	  promoten	  van	  de	  molen.	  Met	  
name	  de	  kosten	  voor	  restauraties	  zijn	  hoog	  en	  niet	  altijd	  te	  voorzien	  en	  mede	  afhankelijk	  van	  het	  
budget.	  Om	  de	  molen	  in	  stand	  te	  houden	  is	  het	  verkrijgen	  van	  voldoende	  financiële	  middelen	  een	  
voorwaarde.	  	  
	  
Financiële	  middelen	  
De	  Gemeente	  Vlaardingen	  levert	  een	  financiële	  bijdrage	  aan	  het	  onderhoud	  van	  de	  molen,	  
promotionele	  activiteiten	  en	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  stichting.	  De	  stichting	  voert	  regelmatig	  
overleg	  met	  de	  gemeente	  Vlaardingen	  over	  de	  restauratie,	  het	  onderhoud	  en	  de	  instandhouding	  en	  
de	  promotie	  van	  de	  molen.	  	  
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De	  bijdrage	  van	  de	  gemeente	  is	  mede	  gebaseerd	  op	  de	  te	  ontvangen	  vergoedingen	  van	  de	  provincie	  
en	  het	  Rijk.	  
Overige	  bronnen	  van	  inkomsten	  zijn	  o.a.:	  

• Fonds	  Schiedam	  Vlaardingen	  e.o.	  
• De	  Grootfonds	  
• Rabobank	  
• Deltaport	  

	  
Daarnaast	  ontvangt	  SEMA	  jaarlijkse	  huur	  van	  de	  eigenaar	  van	  de	  molenwinkel	  die	  een	  aantal	  zolders	  
in	  de	  molen	  van	  SEMA	  huurt.	  De	  huuropbrengsten	  vormen	  een	  belangrijke	  bron	  van	  inkomsten	  maar	  
zullen	  nooit	  de	  kosten	  van	  instandhouding	  kunnen	  dekken.	  	  
	  
Verkrijgen	  van	  voldoende	  financiële	  middelen	  
De	  komende	  jaren	  zullen	  de	  structurele	  financiële	  inkomsten	  van	  de	  stichting	  steeds	  meer	  onder	  
druk	  komen	  te	  staan.	  Net	  als	  andere	  stichtingen	  en	  verenigingen	  is	  het	  vinden	  van	  voldoende	  
financiële	  middelen	  een	  uitdaging.	  Steeds	  vaker	  zullen	  we	  een	  beroep	  moeten	  doen	  op	  eenmalige	  
inkomsten	  uit	  fondsen,	  sponsoring	  en	  andere	  bronnen.	  Steeds	  opnieuw	  zullen	  we	  als	  bestuur	  energie	  
moeten	  steken	  in	  het	  vinden	  van	  bronnen	  van	  waaruit	  we	  het	  werk	  van	  de	  stichting	  kunnen	  betalen.	  
Onze	  ambitie	  is	  om	  daarvoor	  een	  tegenprestatie	  op	  maat	  te	  leveren	  die	  voor	  sponsoren	  extra	  
aantrekkelijk	  is.	  
	  
	  
7.	  Samenwerking	  	  
	  
Het	  onderhouden	  van	  een	  goed	  functionerend	  netwerk	  	  

Voor	  het	  werk	  van	  ons	  bestuur	  is	  een	  netwerk	  
belangrijk.	  Dan	  gaat	  het	  niet	  om	  een	  groot	  
netwerk	  in	  de	  zin	  dat	  we	  veel	  mensen	  kennen,	  
maar	  om	  een	  netwerk	  op	  niveau.	  Het	  is	  van	  
groot	  belang	  dat	  we	  in	  direct	  contact	  staan	  met	  
mensen	  die	  in	  het	  plaatselijk	  maatschappelijk	  
veld	  op	  sleutelposten	  werkzaam	  zijn	  en	  
beslissingsbevoegd	  zijn.	  Ook	  zijn	  de	  contacten	  
met	  landelijke	  en	  regionale	  en	  lokale	  
organisaties	  van	  belang.	  Denk	  hierbij	  aan	  de	  
Stichting	  Zuid-‐Hollands	  Erfgoed,	  Vereniging	  De	  
Hollandsche	  Molen,	  Provincie	  Zuid-‐Holland,	  
Rijksdienst	  voor	  het	  Cultureel	  Erfgoed	  etc.	  	  

Samenwerking	  met	  lokale	  partijen	  
Om	  de	  molen	  goed	  te	  verankeren	  in	  de	  Vlaardingse	  samenleving	  is	  samenwerking	  en	  verbondenheid	  
met	  andere	  partijen	  noodzakelijk.	  We	  sluiten	  zoveel	  mogelijk	  aan	  bij	  initiatieven	  die	  passen	  binnen	  
de	  doelstellingen	  van	  onze	  Stichting	  zoals	  Stichting	  open	  monumenten	  dag,	  Ken-‐uw-‐stad,	  VVV-‐
Vlaardingen,	  Museum	  van	  Vlaardingen,	  Historische	  Vereniging	  Vlaardingen	  etc.	  Maar	  ook	  andere	  
lokale	  partijen	  zoals	  culturele	  organisaties	  (b.v.	  Kroepoekfabriek,	  Hoogstraat	  Vlaardingen,	  Stichting	  
Stadshart	  Vlaardingen)het	  bedrijfsleven	  en	  scholen	  zijn	  belangrijke	  partijen	  voor	  ons	  zijn.	  Aansluiting	  
bij	  lokale	  (en	  regionale)	  evenementen	  en	  initiatieven	  is	  van	  belang	  om	  de	  molen	  goed	  op	  de	  kaart	  te	  
kunnen	  zetten.	  
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Gemeente	  Vlaardingen	  
Om	  de	  molen	  op	  een	  adequate	  manier	  in	  stand	  te	  houden	  en	  te	  beheren	  heeft	  de	  gemeente	  destijds	  
gekozen	  voor	  oprichting	  van	  een	  stichting	  die	  met	  deze	  taak	  werd	  belast.	  De	  stichting	  functioneert	  
ten	  opzichte	  van	  de	  gemeente	  als	  zelfstandige	  entiteit.	  Het	  is	  en	  blijft	  belangrijk	  dat	  	  de	  gemeente	  
nauwe	  banden	  met	  SEMA	  onderhoudt	  omdat	  de	  stichting	  in	  feite	  een	  overheidstaak	  uitvoert,	  
namelijk	  de	  instandhouding	  van	  een	  deel	  van	  het	  gemeentelijk	  monumentenbezit	  welke	  een	  
specifieke	  kennis	  en	  ervaring	  vereist.	  Om	  haar	  taak	  goed	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  heeft	  SEMA	  minimaal	  
twee	  keer	  per	  jaar	  structureel	  overleg	  met	  de	  gemeente.	  	  
	  
Samenwerking	  met	  Aeolus	  molenwinkel	  
De	  molenwinkel	  die	  gevestigd	  is	  naast	  en	  verbonden	  met	  de	  molen,	  vormt	  een	  belangrijke	  
publiekstrekker.	  De	  molenwinkel	  en	  de	  molen	  versterken	  elkaar.	  De	  nieuwe	  eigenaar	  van	  de	  
molenwinkel	  heeft	  plannen	  om	  de	  winkel	  te	  verbouwen	  en	  de	  aantrekkingskracht	  te	  vergroten.	  
Gezamenlijk	  optrekken	  in	  de	  promotie	  van	  de	  molen	  is	  voor	  SEMA	  en	  de	  winkel	  van	  essentieel	  
belang.	  De	  samenwerking	  met	  de	  molenwinkel	  is	  een	  belangrijk	  speerpunt	  voor	  de	  komende	  jaren	  
en	  wordt	  structureel	  vorm	  gegeven.	  	  
	  
	  
8.	   De	  inzet	  van	  vrijwilligers	  	  
	  
	  

	  
	  
Stichting	  Exploitatie	  Molen	  Aeolus	  heeft	  geen	  personeel	  in	  dienst.	  Alle	  activiteiten	  worden	  op	  basis	  
van	  vrijwilligheid	  verricht.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  een	  beloningsbeleid	  ten	  behoeve	  van	  het	  aantrekken,	  
motiveren	  en	  binden	  van	  gekwalificeerde	  bestuursleden.	  De	  leden	  van	  het	  bestuur	  ontvangen	  een	  
redelijke	  vergoeding	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  
Het	  bestuur	  wordt	  bij	  zijn	  activiteiten	  ondersteund	  door	  een	  groep	  vrijwilligers.	  De	  werkzaamheden	  
van	  deze	  vrijwilligers	  worden	  “om	  niet”	  verricht.	  
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Vrijwilligersbeleid	  
Het	  succesvol	  werken	  met	  vrijwilligers	  vraagt	  een	  andere	  en	  nieuwe	  rol	  van	  het	  bestuur.	  	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  vrijwilligers	  zich	  aan	  onze	  stichting	  willen	  binden.	  Hiervoor	  is	  een	  vrijwilligersbeleid	  
opgesteld.	  In	  het	  vrijwilligersbeleid	  formuleert	  de	  organisatie	  zijn	  visie	  op	  vrijwilligerswerk.	  Waarom	  
werkt	  de	  organisatie	  met	  vrijwilligers?	  Wat	  is	  de	  plaats	  van	  de	  vrijwilliger	  in	  de	  organisatie?	  Wat	  
wordt	  verwacht	  van	  de	  vrijwilliger	  en	  wat	  kan	  hij/zij	  op	  zijn/haar	  beurt	  van	  de	  organisatie	  
verwachten?	  	  
	  
De	  inzet	  van	  molengidsen	  
Als	  we	  onze	  ambities	  willen	  verwezenlijken,	  zal	  de	  molen	  vaker	  open	  moeten	  zijn.	  In	  dat	  geval	  
kunnen	  we	  het	  als	  bestuur	  niet	  meer	  alleen	  af	  en	  zullen	  we	  meer	  gebruik	  moeten	  maken	  van	  
vrijwilligers.	  Het	  spreekt	  vanzelf	  dat	  openstelling	  van	  de	  molen	  goed	  dient	  te	  worden	  afgestemd	  met	  
de	  eigenaar	  van	  Aeolus	  Molenwinkel	  en	  de	  beroepsmolenaar.	  
Vanaf	  1	  januari	  2016	  worden	  elf	  vrijwillig	  molengidsen	  ingezet	  om	  de	  molenaar	  te	  ontlasten	  zodat	  hij	  
zich	  vooral	  kan	  richten	  op	  het	  draaien	  van	  de	  molen.	  De	  gidsen	  zijn	  in	  2015	  opgeleid	  als	  molengids.	  
Hierbij	  hebben	  ze	  kennis	  verworven	  ten	  aanzien	  van	  de	  geschiedenis	  en	  werking	  van	  de	  molen,	  
klantvriendelijkheid,	  het	  organiseren	  van	  een	  activiteit	  en	  andere	  zaken	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  het	  
verzorgen	  van	  rondleidingen	  en	  andere	  promotionele	  activiteiten.	  	  
	  
	  
9.	  Promotie	  en	  communicatie	  
	  
Om	  de	  molen	  goed	  onder	  de	  aandacht	  van	  het	  publiek	  te	  brengen	  en	  om	  voldoende	  financiële	  
middelen	  te	  krijgen	  is	  promotie	  van	  de	  molen	  van	  essentieel	  belang.	  Een	  belangrijk,	  maar	  vaak	  ook	  
onderschat,	  aspect	  daarbij	  is	  communicatie.	  	  Om	  verschillende	  doelgroepen	  te	  enthousiasmeren	  	  en	  
te	  betrekken	  bij	  de	  molen	  is	  een	  gerichte	  aanpak	  nodig.	  Daarbij	  is	  aansluiting	  bij	  initiatieven	  en	  
activiteiten	  in	  Vlaardingen	  van	  groot	  belang.	  De	  inzet	  van	  digitale	  communicatiemiddelen	  wordt	  
daarbij	  steeds	  belangrijker.	  Facebook	  is	  het	  afgelopen	  jaar	  een	  goed	  communicatiemiddel	  gebleken.	  
Een	  van	  de	  speerpunten	  is	  het	  opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  communicatieplan.	  
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10. 	  Doelstellingen	  2016	  –	  2020	  

	  
In	  deze	  notitie	  is	  de	  visie	  en	  ambitie	  van	  SEMA	  verwoord	  en	  toegelicht.	  
Hierna	  worden	  de	  uitdagingen	  (doelstellingen)	  van	  het	  bestuur	  voor	  de	  
komende	  vier	  jaar	  nader	  toegelicht:	  
	  
1. Organiseren	  van	  activiteiten	  om	  de	  bekendheid	  van	  de	  molen	  te	  vergroten.	  

Als	  we	  de	  molen	  de	  komende	  jaren	  willen	  promoten	  als	  het	  icoon	  van	  Vlaardingen,	  dan	  moeten	  
we	  de	  molen	  vaker	  openstellen	  en	  moet	  de	  functie	  van	  de	  molen	  een	  nieuwe	  impuls	  krijgen	  om	  
een	  breed	  publiek	  te	  trekken.	  Hierbij	  willen	  zoeken	  we	  aansluiting	  bij	  evenementen	  in	  
Vlaardingen.	  

	  
2. Opstellen	  van	  een	  financieringsplan	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  voldoende	  financiële	  middelen	  

voor	  de	  komende	  vier	  jaar.	  
Welke	  financiële	  middelen	  zijn	  er	  nodig	  om	  onze	  doelstellingen	  te	  behalen.	  Op	  welke	  wijze	  
kunnen	  we	  sponsors	  benaderen	  en	  binden	  aan	  de	  molen.	  

	  
3. Nauwe	  samenwerking	  met	  molenwinkel	  Aeolus	  onderhouden	  om	  de	  aantrekkingskracht	  van	  

de	  molen	  te	  versterken.	  
	  	  	  	  	  	  	  Onderzoeken	  waar	  we	  kunnen	  samenwerken	  en	  waar	  we	  elkaar	  kunnen	  versterken.	  
	  
4. Verankering	  in	  de	  Vlaardingse	  samenleving	  

Om	  meer	  bekendheid	  te	  geven	  aan	  de	  (activiteiten)	  molen,	  is	  samenwerking	  met	  ander	  partijen	  
in	  Vlaardingen	  belangrijk.	  We	  gaan	  actief	  op	  zoek	  naar	  samenwerkingspartners	  zowel	  in	  het	  
cultuursector	  als	  in	  het	  Vlaardingse	  bedrijfsleven	  en	  proberen	  zoveel	  mogelijk	  aan	  te	  sluiten	  bij	  
lokale	  initiatieven.	  	  
	  

	  
5. Het	  onderhouden	  van	  een	  functioneel	  netwerk	  

Het	  onderhouden	  van	  een	  functioneel	  netwerk	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  het	  voortbestaan	  en	  de	  
promotie	  van	  de	  molen.	  	  

	  
6. Zoeken	  naar	  mogelijkheden	  om	  voldoende	  faciliteiten	  en	  voorzieningen	  te	  creëren	  om	  de	  

molen	  goed	  te	  kunnen	  promoten	  voor	  een	  breed	  publiek.	  	  
Welke	  voorzieningen	  en	  faciliteiten	  zijn	  nodig	  om	  de	  molen	  te	  promoten.	  	  

	  
7. Opstellen	  en	  uitvoering	  geven	  aan	  een	  communicatieplan	  om	  de	  molen	  beter	  te	  kunnen	  

promoten.	  
Professionaliseren	  van	  de	  externe	  communicatie	  door	  optimaal	  gebruik	  te	  maken	  van	  
multimedia	  zoals	  de	  website	  en	  Facebook.	  
	  

8. Professionaliseren	  van	  het	  vrijwilligersbeleid	  
Met	  vrijwilligers	  (vijf	  bestuursleden,	  elf	  molengidsen,	  twee	  vrijwillig	  molenaars)	  is	  SEMA	  een	  
vrijwilligersorganisatie.	  De	  komende	  periode	  wordt	  verdere	  invulling	  en	  uitvoering	  gegeven	  aan	  
het	  vrijwilligersbeleid.	  
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Contactgegevens	  
	  
U	  kunt	  de	  stichting	  bereiken	  op	  het	  onderstaand	  adres.	  Dit	  is	  tevens	  het	  adres	  van	  de	  
molen.	  
	  
SEMA:	  	   	   	   Stichting	  Exploitatie	  Molen	  Aeolus	  
	  
Adres:	  	   	   	   Kortedijk	  14	  
	  
Postcode	  plaats:	  	  	   3134	  HB	  Vlaardingen	  
	  
Contact:	   	   	   I.	  Aaldijk	  –	  van	  Leeuwen,	  Voorzitter	  
	  
Telefoonnummer:	   Aeolus	  molenwinkel	  010	  –	  434	  61	  31	   	  

	  
Bank	  gegevens:	  	  	   	   NL27ABNA0605618895	  
	  
Email:	   	   	   info@molenaeolus.nl	  
	  
Website:	   	   	   www.molenaeolus.nl	  
	  
Facebook:	  	   	   www.facebook.com/MolenAeolus/	  
	  
	  


