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BELEIDSPLAN 
 
 
UITGANGSSITUATIE per 01.01.2020 
 
Na de brand in 2015 is de molen herbouwd en in 2018 opgeleverd. In 2019 heeft een inspectie uitgewezen, 
dat nog een aantal reparaties nodig zijn. Die zijn uitgevoerd en daarmee verkeert de molen in een 
uitstekende staat van onderhoud. Zij kan model staan als herbouwde molen. 
Na onmin in de molen in Olst zijn de daar werkzame molenaars -de molenaar, een molenaar ver gevorderd 
in zijn opleiding en een molenaar, die zich vooral richt op het mixen- in onze molen aan het werk gegaan. 
Een dorpsgenoot  is met de molenaarsopleiding gestart. 
De molenaar is mede om gezondheidsredenen onlangs gestopt. Daarmee is de huidige bezetting te krap 
geworden. In de molen is een winkel(tje) gestart met vrijwilligers die door de vrienden van de molen zijn 
gerekruteerd. De verkoop is goed op gang gekomen. Maar de organisatie hiervan rust nog teveel op enkele 
schouders. De begane grond en de eerste verdieping zijn voor het publiek toegankelijk en daarop ingericht. 
Het productassortiment is groeiende. Het brood en het meel is afkomstig van een molenaar in Lettele, die 
ons ook adviseert. 
De inrichting van het terrein rond de molen is nog niet afgerond. Er ligt een schets voor de terreininrichting 
en een schets voor een bijgebouw. 
Er vinden geregeld activiteiten in de molen en op het terrein plaats. De molen krijgt daardoor steeds meer 
een functie van ontmoetingsplaats voor het dorp. De financiële situatie is niet zorgwekkend. De afrekening 
met de verzekeraar, de teruggave van btw en de inkomsten uit de winkel en door activiteiten, die door de 
vrienden zijn georganiseerd zijn daar credit aan. 
 
 
DE BELEIDSOPGAVE 
 
Uit het voorgaande vloeien de beleidsthema’s voor de komende 3 jaar voort. 
Dit zijn: - het behoud en het verder uitbouwen van een stabiele organisatie; 
 - het stimuleren van de verkoop van brood, meel en andere artikelen; 
 - de inrichting van het terrein. 
 
 
DE ORGANISATIE 
 
Het verwerven van de AKG-status vindt het bestuur van veel belang. Molenaars kunnen daarmee worden 
behouden en worden aangetrokken. Onze producten krijgen daarmee een kwaliteitsstempel. En we gaan 
behoren tot een kring van gecertificeerde molens in Nederland. 
Het bestuur streeft ernaar deze status in 2020 te behalen. 
 
We streven naar stabiliteit in de organisatie. Door het recente vertrek van de molenaar is de huidige 
samenstelling van de groep molenaars te kwetsbaar. Uitbreiding in de eerste helft van 2020 is de inzet. De 
molenaars zijn in gesprek met eventuele nieuwkomers. Ook de organisatie van de winkelactiviteiten is 
kwetsbaar en vraagt om versterking. Vooral omdat er veel extra werk aankomt om de verkoop te 
stimuleren, de PR grondig te gaan aanpakken en dit alles goed te organiseren. 
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DE VERKOOP 
 
Om de verkoop te stimuleren is het zaak de molen in de regio veel meer bekendheid te geven. Dit kan door 
in de huis aan huisbladen van de omliggende dorpen onze molen en haar producten -brood, meel en mixen 
voor thuisbakkers en andere producten uit ons assortiment- te promoten. Daarnaast moeten we folders en 
flyers maken en verspreiden met onze openingstijden en de producten, die we verkopen. Naast deze op het 
publiek gerichte activiteiten om de verkoop in de molen te stimuleren moeten we ons ook richten op 
mogelijke andere verkooppunten voor onze producten. Dit zijn streekwinkels en boerderijwinkels en 
andere molens in de omgeving. 
Ten slotte kunnen we ook ambachtelijke bakkers benaderen of zij onze producten willen verwerken. Voor 
de andere verkooppunten en voor de bewerkers van ons meel moeten kortingen op de prijs die wij zelf aan 
consumenten rekenen, worden vastgesteld. Duidelijk is dat deze nieuwe activiteiten veel inzet vragen. Daar 
moet een plan voor komen (zie werkplan). 
  
 
INRICHTING VAN HET TERREIN 
 
De inrichting van het terrein moet in 2020 vorm krijgen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een 
eventueel bijgebouw dat een horecabestemming krijgt. 
 
 
HET WERKPLAN 
 
Al deze voornemens vragen veel uitwerking en vooral veel commitment van degenen die het gaan 
uitvoeren. Het bestuur, de vrienden en de molenaars moeten in een werkplan vastleggen wie welke 
activiteiten wanneer gaat oppakken. 
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