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Jaarverslag 2021 Kyck over den Dyck 
 

Het jaar 2021 begon zoals het voorgaande jaar is geëindigd: met een molen die niet mag draaien en 

beperkingen vanwege de coronamaatregelen.  

 

Voor de maalzolder was het in het begin van het jaar, toen de maatregelen nog streng waren, een hele  

puzzel om de maalproductie en de begeleiding van de MIO’s (Molenaars in Opleiding) op een veilige  

manier en naar ieders tevredenheid te organiseren. 

 

Molenaarsploeg 

Het jaar begon ook met een uitgedunde molenaarsploeg. Eén molenaar heeft de ploeg eind 2020 verlaten  

en een tweede molenaar draait alleen nog op invalbasis, van wiens aanbod, vanwege de verminderde 

bezetting als gevolg van de coronamaatregelen, geen gebruik is gemaakt. Eind 2021 heeft ook een tweede 

molenaar aangekondigd in de nabije toekomst te willen stoppen. Hij is bereid aan te blijven totdat een  

tweede molenaar het AKG-certificaat heeft behaald. 

 

Gelukkig heeft één van de MIO’s in het voorjaar haar landelijk diploma windmolenaar gehaald, waardoor  

we weer enigszins op sterkte zijn met 4 volledig inzetbare molenaars én we onze eerste vrouwelijke  

molenaar hebben! In totaal hebben we eind 2021 nog 4 vrijwilligers met de MIO-status.  

 

Wieken- en coronaproblematiek 

Vanwege het feit dat de molen meer dan drie kwart van het jaar niet heeft kunnen draaien door de  

restauratie van de wieken en corona-maatregelen, is bijna 90% van de maalproductie uitgevoerd met het 

elektrische koppel. De totale productie volkoren tarwemeel bedroeg ongeveer 4200 kg. De hoeveelheid 

gebuilde pastabloem was een kleine 180 kg.  

In november, toen we weer op de wind konden malen, is nog 50 kg speltmeel geproduceerd. Behalve  

malen werd er door de molenaars ook gemixt voor de vulzolder. 

Mixen die we in molen Kyck over den Dyck maken, zijn onder andere twee soorten pannenkoekenmix, 

wiekenbroodmix en ‘Kyck vezelrijk’. 

 

Klanten 

Naast de klanten Broodcafé Jaap, Bakker van Herk, Christa’s Cookies, Banketbakkerij Van der Breggen,  

zijn Plus-winkel ’t Lam in Dubbeldam en de Bieshof grote klanten voor ons. Wij passen als molen goed in  

hun principe ‘Streekmeesters’, wat wil zeggen de verkoop van lokale producten. In onze molenwinkel 

verkopen we natuurlijk ook de nodige streekproducten naast de eigen bloem en mixen. 
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De roeden 

In de laatste paar weken van het jaar heeft de molen nog ruim 16.000 omwentelingen gemaakt. In 2021  

zijn de nieuwe roeden gestoken. Voordat dit kon, moesten eerst de oude roeden ontdaan worden van de 

hekken en worden verwijderd met een hijskraan. 

Een aantal van de molenaars en MIO’s is hier in het voorjaar een paar zaterdagen druk mee geweest,  

onder leiding van de Restauratie Werkplaats Schiedam. Ook bij het aanbrengen van de hekken op de  

nieuwe roeden zijn molenaars en MIO’s actief geweest.  

Eind september was de molen weer klaar om te draaien. 

 

Forse verliespost 

Alhoewel we dit niet hadden kunnen voorspellen, is heel 2021 nog een coronajaar gebleven. Dit betekende 

voor Kyck over den Dyck weinig tot geen bezoekers in de molen, maar voor de financiën, nog belangrijker, 

nagenoeg geen verhuur, dus een forse verliespost.  

Gelukkig steeg onze winkel verkoop dit jaar met 15,5 %. Onze winkel mocht in de categorie ‘eerste 

levensbehoeften’ openblijven. Er werd meer gebakken door de thuisbakkers, die wij in toenemende mate  

als een voor ons belangrijke groep klanten zien. 

 

Fondsenwerving noodzakelijk 

Uiteraard stond 2021 in het teken van het binnenhalen van voldoende financiële middelen voor de  

restauratie van de roeden zoals hierboven al omschreven. Onze vrijwilligers hebben veel activiteiten  

bedacht en uitgevoerd. Ook is er veel gemaakt, deels van de niet hergebruikte onderdelen van de wieken  

en zeilen: tassen, etuis, hekwiggen met authenticiteitslabel, kaarsen, kaarten, kerstballen etc. Dit heeft  

geleid tot een prachtig bedrag van rond de € 30.000 netto aan extra inkomsten naast de verkregen  

donaties en subsidies voor de restauratie. 

 

Onze aanvraag bij de provincie werd in eerste instantie afgewezen, omdat er te veel aanvragen waren in 

relatie tot de beschikbare middelen. Het Molenfonds kwam ons te hulp met een prachtig bedrag en in de 

tweede helft van het jaar kwam het nieuws dat er toch nog wat geld beschikbaar was gekomen via de 

provincie. Naast deze 2 grote subsidiegevers hebben wij van diverse fondsen middelen ontvangen t.w. 

Hendrik Muller fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en de Van der Mandele Stichting.  

 

Wij zijn dankbaar om zóveel medewerking en financiële steun te hebben gekregen.  

 

Dat heeft geleid dat uiteindelijk, op 14 september, de roeden werden opgehesen en de molen in de tweede 

helft van september weer op de wind kon draaien! We vierden dit met een wiekenfeest en weer  

ingebruikname op 2 oktober 2021. De directeur van de Hollandse Molen Nicole Bakker verrichtte de 

openingshandeling.  

 

Grote, trouwe groep 

Aan het einde van 2021 werkten we met in totaal 58 vrijwilligers in de Kyck over den Dyck, onder wie  

6 molenaars en 4 molenaars in opleiding, van wie 2 ook winkelvrijwilliger zijn. In de winkel werken verder  

nog 17 vrijwilligers, 15 op de vulzolder, 9 vrijwilligers doen verschillende type werkzaamheden o.a. PR, 

communicatie en t.b.v. de educatiezolder en 7 bestuursvrijwilligers.  

 

Helaas hebben we maar één keer een vrijwilligersvergadering kunnen houden in 2021 en ook onze  

feestelijke kerstborrel kon niet doorgaan. Wel hebben de bestuursvrijwilligers zelf een kleine kerstattentie  

bij alle vrijwilligers thuisbezorgd, voor zover ze in Dordrecht wonen. 
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Financieel 

Financieel eindigde 2021 met een positief resultaat van € 23.584,04. 

2021 was een heel goed jaar qua omzet. Veel mensen bakten thuis en gingen minder buiten de deur eten  

door de lockdowns. Daarnaast leek er meer aanloop door de grote publiciteit in verband met het defect van  

de roeden en de restauratie van de muren. 

 

Aandacht voor vrijwilligersbeleid 

In 2021 is er ook gewerkt aan het tot stand brengen van het vrijwilligersbeleid met meer duidelijkheid  

over afspraken en vergoedingen, dit beleid wordt in 2022 ingevoerd nadat we weer een  

vrijwilligersvergadering kunnen houden. Het bestuur is gestart met de aanpak van beleid en  

huisreglementen en aanpassing van de statuten naar aanleiding van de nieuwe WBTR, de Wet  

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In 2022 gaat het bestuur dit afronden. 

 

Er wacht nog veel (restauratie)werk 

We hadden grootse plannen met de educatiezolder, maar ook deze mocht niet bezocht worden vanwege 

corona. Dus dat zal in 2022 hoge prioriteit hebben, naast doelen als vernieuwen van keuken en toiletten.  

Ook moet de restauratie van het metselwerk starten in 2022 en wordt de elektriciteit, inclusief het plaatsen  

van warmtepanelen voor verbeterde werkomstandigheden, ter hand genomen. 

 

Er traden 3 nieuwe bestuursleden toe tot het bestuur (3 zijn er afgetreden) en naast de functies voorzitter, 

penningmeester en secretaris (zoals de statuten voorschrijven) hebben we gekozen om met bestuur 

portefeuilles te gaan werken, zoals Communicatie, PR, Marketing en social media, Techniek.  

De portefeuilles Verhuur, Educatie en het primaire proces ‘van graan naar verkoop’ zullen in 2022 

vormgegeven en toebedeeld worden. 

 


