Jaarverslag 2020 vanuit het bestuur en molenaars Stichting Kyck over den Dyck
Voor iedereen op de wereld was 2020 een bewogen jaar. Dus ook voor de reus op de dijk.
En wel in twee opzichten. Ten eerste Corona, waardoor we moesten besluiten de winkel tijdelijk te
sluiten. Er was echter veel vraag naar onze producten en daarom werd er besloten om met
inachtneming van diverse maatregelen toch weer open te gaan.
De tweede kwestie was het probleem met de wieken (zie verder in dit verslag). De kosten voor de
molen zijn enorm en we hebben dan ook besloten m.i.v. december 2020 een extra middag
(woensdag) naast de zaterdag open te gaan. Dit om meer omzet te draaien.
Aan het einde van 2020 werkte De Kyck met 54 vrijwilligers, waaronder 6 molenaars en 4 molenaars
in opleiding. Op de vulzolder werken ongeveer 14 en in de winkel ongeveer 18 vrijwilligers. Naast
deze vrijwilligers zijn er nog een aantal vrijwilligers die zich met P.R., social media, website etc.
bezighouden en 5 bestuursleden. In het bestuur is een lid afgetreden en we hebben besloten dat er
gezien de hoeveelheid werkzaamheden twee nieuwe mensen voor terugkomen. De vacature gericht
op het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid is inmiddels ingevuld.
In het corona jaar is niet iedereen even actief geweest. Aangezien er geen bijeenkomsten mogelijk
waren, was het moeilijk om goed contact met de groep vrijwilligers te onderhouden. In dit jaar is één
van onze trouwe winkelvrijwilligers overleden. Ze werd ziek en heeft nog maar een paar maanden te
leven gehad.
Het molenjaar is met een positief financieel resultaat afgesloten, mede dankzij coronasubsidie.
Ook is de omzet t.o.v. 2019 gestegen. De enorme reclame en P.R. op Facebook, Instagram en in de
kranten heeft hier zeker aan bijgedragen. De trend van de thuisbakkers is groter geworden doordat
we meer thuisblijven en natuurlijk door het programma: ‘Heel Holland bakt!’
Doordat gebleken was dat de prijzen van onze producten achterliepen bij de andere molens en ze al
geruime tijd niet waren verhoogd, hebben we in juni een kleine prijsverhoging doorgevoerd.
We streven naar meer samenhang en transparantie tussen de verschillende afdelingen.
Gekozen is om per groep vrijwilligers een coördinator aan te stellen, die voor het bestuur en de
betreffende vrijwilligers aanspreekpunt is. We hopen hier in de tweede helft van 2021 actiever
gebruik van te kunnen maken. Ook willen we het meerjarenplan gaan uitvoeren en per jaar het
activiteitenplan gebruiken als leidraad voor budgettering en besluitvorming.
Er werd hard gewerkt aan een maandelijks verkoopoverzicht om te kunnen bepalen welke producten
we blijven voeren en welke niet. In het meerjarenbeleidsplan hebben we nadrukkelijk aangegeven
veel zelfgemalen en gemixte producten te willen verkopen.
In 2020 is ook de educatiezolder gereedgekomen. Door verschillende vrijwilligers is heel hard
gewerkt om 800 jaar Dordtse molengeschiedenis voor publiek in beeld te brengen. Voor de realisatie
van dit project is subsidie verkregen van de organisatie “Dordrecht 800 jaar stad”. Een feestelijke
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opening van de educatiezolder, waarbij ook het schild van het “Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde”
aan de molen bevestigd zou worden, kon vanwege Corona niet doorgaan.
Wel feestelijk was het voorleggen van 4 nieuwe zeilen met het logo van 800 jaar Dordrecht. Deze
zeilen kregen we van Dordrecht Marketing, ook in het kader van “Dordrecht 800 jaar stad”.
De Kyck is in 2020 de centrale molen geworden voor de theorieavonden van de molenaars in
opleiding in Zuid-Holland.
In de landelijke molenliteratuur kwam naar voren dat bij verschillende molens de roeden waren
afgebroken. Nadat één van de molenaars aanvoelde dat er ook bij De Kyck iets niet orde was, werden
in september de roeden van de wieken gecontroleerd door Restauratiewerkplaats Schiedam.
Tijdens het technisch onderzoek werd duidelijk dat de lassen bij de askop dusdanig verzwakt waren,
dat verder draaien een gevaar voor de molen en de omgeving zou opleveren. Per direct werd de
molen stilgezet.
Om het risico te verminderen werden de zeilen eraf gehaald en de windborden verwijderd.
Tegelijkertijd werd het proces voor nieuwe roeden in gang gezet, wat door voortschrijdend inzicht in
een restauratieplan werd gepast.
Tevens bleek dat ruim 15 % van de voegen er slecht aan toe waren en vervangen moesten worden.
Er werden verschillende werkgroepen ingesteld, zowel in de stuur- als in de technische groep zijn
molenaars vertegenwoordigd. In de P.R.-groep werd een molenaar als adviseur ingezet.
In oktober zijn er diverse acties gestart om donateurs te bereiken en donaties binnen te halen. Door
veelvuldig publiciteit te zoeken en door producten te verkopen die ons ruimhartig door b.v.
kunstenaars werden geschonken of door vrijwilligers gemaakt werden, kwamen de donaties binnen.
Er is inmiddels bij de provincie subsidie aangevraagd, maar De Kyck moet uit eigen middelen
waarschijnlijk € 65.000 ophoesten en dat is een enorm bedrag. Aan het einde van 2020 stond de
donatiepot op € 20.000.
De hoop is erop gericht dat we in september 2021 weer op de wind kunnen malen.
Van de vier molenaars in opleiding hopen en verwachten de twee dames in het huidige voorjaar de
regionale toets te kunnen halen, om in het najaar het landelijk examen af te leggen.
Eén molenaar in opleiding is van Marokkaanse afkomst. Op zich niets bijzonders, wel bijzonder is dat
hij in de wat verdere toekomst een molen met winkel in Marokko wil oprichten. We werken daar
graag aan mee.
De vierde molenaar in opleiding, onze benjamin, is pas 18 jaar oud en zeer gedreven. Hij is bijna klaar
met zijn opleiding voor brood- en banketbakker en voegt, los van zijn enthousiasme, een bepaald
soort kennis toe, die we heel graag zien.
Bij de opleiding komt het nadeel van de stilstaande wieken naar voren. Het o zo belangrijke
praktijkgedeelte en de weersinvloeden op een draaiende molen ontbreken nu. Daar staat tegenover
dat de geschiedenis en de kennis over de binnenkant van de molen sterker naar voren kunnen
komen. De dames draaien i.v.m. hun opleiding gelukkig veel op andere praktijkmolens.
Helaas heeft één van de senior molenaars ons per 31 december verlaten. Hij zet zijn werkzaamheden
als molenaar op een wat rustigere manier voort op poldermolens.
De molenaarsploeg heeft het gehele jaar door gedraaid. Enkele molenaars wat minder vaak i.v.m. het
1,5 meter afstand houden wegens Corona. Door de inzet van de gehele ploeg hebben wij alle
verplichtingen aan onze afnemers kunnen uitvoeren en zelfs in de hamsterweken tijdens de eerste
Corona golf onze afzet kunnen vergroten.
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Het aantal kilo’s gemalen baktarwe en spelt was aan het eind van het jaar niet groter dan in 2019. Dit
kwam met name, doordat onze trouwste klant bakker Korteweg al snel in het jaar geen volkoren en
speltmeel meer van ons afnam. De kwaliteit van ons meel was niet de reden, maar hij kon het elders
goedkoper inkopen. Gelukkig kregen wij er enkele grootafnemers bij en de thuisbakkers wisten ons
ook goed te vinden.
Afnemers:
• Bakker van Herk
• Broodcafé Jaap
• Christa’s cookies
• Banketbakker van der Breggen
• Supermarkt Plus ’t Lam Dubbeldam en Bieshof
• Afhaalrestaurant van Zon

We maalden 5000 kilo baktarwe, 70% Duits tarwe en 30% Zeeuws tarwe.
Aan spelt maalden we 2000 kilo. Daarnaast builden we 200 kilo pastabloem. Omwentelingen waren
er maar 71.260. Normaal gesproken zitten we net boven de 100.000, maar door de stilstand van de
wieken helaas een kwart minder. De stilstand, waardoor we niet op de wind konden malen, werd
opgevangen door ons elektrisch koppel. Deze werd speciaal hiervoor in september door Hans Titulair
nagekeken en gescherpt.
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