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Beste lezer,

Dit is het Jaarverslag 2021 van Molen Kyck over den Dyck.

Uitgevoerd als beeldverslag. Een uitgetypte versie kan altijd 

worden aangevraagd, dan mailen we die.

Onze zwaartepunten lagen afgelopen jaar bij:

• het vinden van fondsen en donaties voor restauraties,

• spoedvervanging van de roeden en wederopbouw ervan,

• verdere ontwikkeling van onze molenwinkel,

• het opleiden van molenaars,

• het laten groeien van molenbezoek.

Het was, kort gezegd, een lastig én spannend jaar! Vanwege de 

coronamaatregelen en vanwege de enorme kosten om de 

restauratie te laten slagen.

Dank aan al onze vrijwilligers, relaties, vrienden van en donateurs 

voor jullie geweldige inzet.

Marianne Mulders,

Voorzitter Kyck over den Dyck
(Marianne (links) met Nicole Bakker, directeur Hollandsche Molen)



Activiteiten 2021

Vervolg van 

2020: de molen 

mag niet draaien

Grote beperkingen 

vanwege 

coronamaatregelen
Uitgedunde 

molenaarsploeg

In onze 

molenwinkel 

zijn ook 

streek-

producten 

verkrijgbaar

Molenaars, mio’s en 

vrijwilligers verwijderen 

het hekwerk van de 

wieken i.v.m. komende 

restauratie roeden
Ook 2021 is grotendeels 

een coronajaar = geen 

verhuurinkomsten

Door corona: slechts 

1x een 

vrijwilligersavond en 

1x een 

vrijwilligersvergadering

Acties voor funding: 

hekwiggen stempelen, 

nummeren en 

verkopen; zeiltassen 

verkopen; kaarsen, 

kaarten; kerstballen, 

etc. Opbrengst 

netto € 32.000



Activiteiten 2021

Subsidieaanvraag 

door de provincie 

afgewezen (teveel 

aanvragen)

Onze subsidieverstrekkers: 

Hendrik Muller fonds, Prins 

Bernhard Cultuurfonds, Van 

der Mandele Stichting. 

Gemeente verstrekt 

toegezegde subsidie niet

Het Molenfonds schiet 

te hulp, de nieuwe 

roeden kunnen 

betaald worden!

Aantreding van een 

nieuwe secretaris en een 

nieuw bestuurslid PR

Levering nieuwe roeden. 

Worden voor de helft 

naast de molen 

opgebouwd; veel werk 

verzet door molenaars 

en vrijwilligers

In september de half  

opgebouwde roeden 

naar boven takelen.

Daar verder afbouwen

Helaas besluit 

nog één van de 

molenaars te 

stoppen (vanwege 

fysieke belasting)

De Kyck over den 

Dyck heeft de 1ste

vrouwelijke molenaar!

Er zijn nu 4 molenaars 

en 2 mio’s

2 oktober: Officiële 

heringebruikname door 

directeur Vereniging 

Hollandsche Molen, 

Nicole Bakker



Activiteiten 2021

November: nieuw 

bestuurslid Technische 

Zaken

In 2021 werkten we met 

58 vrijwilligers voor alle 

posten. De Kyck wordt, 

als AKG-molen, als een 

bedrijf gerund

Door de 

omstandigheden moet 

in 2021 liefst 90% van 

de maalproductie met 

het elektrisch koppel

Totale productie 2021: 

4200 kg tarwemeel, 

180 kg gebuilde pastabloem, 

50 kg spelt (vanaf 

november, weer op de wind)

Eigen mixen: 2 soorten 

pannenkoekenmix, 

wiekenbroodmix, 

mix Kyck Vezelrijk.

Ambachtelijk gemaakt,

te koop in molenwinkel

Ons meel en onze 

mixen leveren wij aan 

(banket)bakkers, 

lunchrooms en 

supermarkten met 

streekproducten

Goed nieuws: de 

winkelverkoop 

steeg t.o.v. 2020 

met liefst 15,5%!

Ondanks alle 

omstandigheden: de 

Kyck heeft 2021 

financieel positief 

afgesloten: € 23.584,04.

Met veel dank aan alle

vrijwilligers!

Bestuursvrijwilligers

brengen kleine 

kerstattentie rond bij 

vrijwilligers



Onze doelen voor 2022:

o metselwerk (voegen) herstellen, 

o nieuw elektra installeren, 

o schooleducatie krijgt prioriteit, 

o meer gidsen opleiden,

o vinden extra molenaar(s), 

o aanvulling op bestuursniveau, 

o nieuwe keuken en pantry, 

o ambachtelijke producten leveren,

o extra funding vanwege onderhoudskosten,

o veel media-aandacht, 

o nieuwe website,

o gezellige sfeer. 



Zien we je snel?

Vergeet niet:

“Je bent pas een echte 

Dordtenaar als je op de Kyck

bent geweest!”


