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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarplan 2021/2022 van de Stichting Korenmolen West Terschelling. Het idee 
om een bedrijfsvaardige korenmolen terug te brengen in de skyline, het landschap van West 
Terschelling is al enkele jaren oud. Enkele initiatiefnemers zijn in 2018 al begonnen met het 
enthousiast maken van mede Terschellingers voor het plan om de molen te herbouwen. Dat 
te realiseren is een proces en heeft inmiddels al geleid tot de oprichting van een stichting op 
21 juli 2021. 
 
De wens om de molen terug te brengen in zijn oorspronkelijke omgeving in het duingebied 
heeft wat betreft de stichting een breed belang voor de gemeenschap en is overigens niet 
uniek voor alleen het eiland Terschelling. Ook Ameland en Vlieland gingen de stichting voor 
waarbij de molen te Hollum op Ameland reeds enkele geleden jaren is gerealiseerd en die 
van Vlieland de plannen in een vergevorderd stadium zijn. 
 
Als breed belang kunnen de volgende zaken worden genoemd: 
 

• landschappelijke waarde 
• museale functie 
• historisch monument en nauw verbonden met de nautische historie 
• educatief 
• circulaire economie 
• milieuvriendelijk met windenergie verwerken van eilander grondstoffen 
• mensen verbinden 
• werkgelegenheid 

 
 
Doel 
 
Doel van de stichting is het herbouwen van de molen, echter zover is het vooralsnog nog 
niet. Nog voordat we daarmee kunnen beginnen gaan we gefaseerd te werk. Er zullen eerst 
zaken verkend moeten worden en ook draagvlak worden gevonden onder de bevolking van 
het eiland en mogelijk andere organisaties. 
 



Mocht het daadwerkelijk tot een herbouw van de molen komen en deze in bedrijfsvaardige 
staat voor productie gebruikt kan worden, heeft de stichting ook als doel om de molen te 
beheren en te exploiteren. De stichting wil hierbij vooral mensen met elkaar verbinden, 
werkgelegenheid bieden en met name streven mensen met minder kansen in de 
samenleving een plaatst te kunnen bieden. 
 
Verder zal ook gewerkt worden aan het betrekken van jeugd en jongeren bij het project. Ook 
zal de mogelijkheid worden onderzocht of bijvoorbeeld de exploitatie van de molen in de 
toekomst een rol kan spelen in het kader van ‘werkgelegenheid’. Gedacht wordt 
bijvoorbeeld aan: 

• leer-werktrajecten,  
• stages,  
• re-integratieprojecten,  
• leerervaring opdoen met techniek, productie, verkoop etc. 

Wanneer er daadwerkelijk met de molen geproduceerd kan worden wil de stichting in 
samenwerking met andere organisaties grondstoffen, die op het eiland verbouwd, geoogst 
en geschikt gemaakt voor vermaling worden, met windenergie verwerken en weer 
doorgeven aan andere verwerkers. Hiermee wordt een circulaire economie beoogd. 
 
In de volgende paragrafen geven wij de verschillende fasen weer en werken we de 
verschillende te ondernemen activiteiten globaal uit. De fasen 1 en 2 zullen in het komende 
seizoen 2021/2022 met name de aandacht vragen. De daarop volgende fasen zullen, 
afhankelijk van de resultaten in de eerste fasen, in een later stadium starten. 
 
Stand van zaken oprichting Stichting 
 
Zoals hierboven werd genoemd zijn er al enkele jaren initiatiefnemers actief geweest om het 
idee onder de aandacht te brengen en om medestanders te vinden. Dit heeft geresulteerd in 
een groep enthousiaste mensen die graag aan de slag willen om het idee verder uit te 
werken en activiteiten te ontplooien. Een eerste stap hierbij is dat deze groep 
gestructureerd in een stichting kan gaan opereren. Daartoe is de stichting opgericht, en een 
dagelijks bestuur benoemd. Concrete activiteiten waren: 
 

• Akte van oprichting is bij de notaris gepasseerd op 21 juli 2021. 
• Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgehad. 
• Btw nummer is bekend. 
• Bankrekening is aangevraagd. 
• Onderzoek naar startsubsidie om het stichtingswerk mogelijk te maken is gestart. 
• Onderzoek naar een boekhoudpakket is gestart. 
• Deskundige adviseurs om de oprichting van de stichting en de eventuele bouw te begeleiden 

zijn gevonden. 
 
 
 
 



 
 
Voorgenomen activiteiten 
 
Fase 1:   
Het begin 
 
Om gestructureerd aan de slag te kunnen moest een stichting worden opgericht, een 
bestuur worden samengesteld en nu gaan we verder met het verkennen van alle zaken die 
er in voorbereiding van de volgende fasen moeten worden aangepakt: 

• Aanvragen van een startsubsidie om het bestuurs- en stichting werk aan te kunnen vangen 
• Verkenning (betrokkenen, stakeholders, belangstellenden, partners, organisaties, overheden  

etc.)  
• Verkennen om eventueel een steunstichting (Vrienden van de molen) op te richten 

 
Fase 2 
Zoeken van ondersteuning en draagvlak binnen de bevolking van Terschelling 
 
Er is reeds draagvlak bij een groep enthousiastelingen wat heeft geleid tot de oprichting van 
de Stichting. De nadruk van fase 2 zal liggen op het vinden van breed draagvlak binnen de 
bevolking van Terschelling. Niet alleen bij de bewoners van West maar bij alle 
Terschellingers. De stichting is van mening dat de molen een project moet zijn van en voor 
alle Terschellingers. Daarvoor zullen contacten worden gelegd met andere verenigingen en 
stichtingen die cultureel actief zijn op het eiland. Daarnaast zullen contacten worden gelegd 
met organisaties die op enigerlei wijze staan voor een breder algemeen belang. Hierbij 
vinden wij het van belang om in de toekomst met de te herbouwen molen mensen op 
Terschelling te kunnen verbinden. 
 
Om betrokkenheid en draagvlak te creëren heeft de stichting de volgende activiteiten 
voorgenomen: 

• Informatiebrochure ontwerpen en produceren, 
• Website ontwerpen en beheren 
• Expositie in museum ‘Het Behouden Huys’ inrichten over molens op Terschelling. 
• Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. 
• Verkenning van de activiteiten voor de volgende fasen. 

 
 
 
Samenwerking 
 
De stichting beoogd samen te werken met verschillende organisaties op het eiland. Daarvoor 
werden de afgelopen jaren al verschillende contacten gelegd en werden mondeling ook 
toezeggingen gedaan. Organisaties op Terschelling waarmee zal worden samengewerkt: 



• Dorsvereniging “ Helpt elkander “ 
• Stichting Jeugdwerk Terschelling 
• Museum ’t Behouden Huys 
• VVV Terschelling 
• Jumbo, bakkerij Mier 
• Stichting Sporen in het zand 

Verder zijn met tal van andere organisaties gesprekken gevoerd en/of zijn presentaties 
gehouden.  
 
 
 
 
Fase 3 
 
Wanneer voldoende draagvlak is verkregen zal er een fase volgen waarbij er gelden bijeen 
gebracht moeten worden om het project te kunnen realiseren. Die zal bestaan uit de 
volgende activiteiten: 

• Fondsen werven. 
• Donateurs werven. 
• Verkenning/inventariseren ten behoeve van het maken van bestekken, technische 

tekeningen en een kostenraming. 

Fase 4 
 
Zijn er voldoende middelen gevonden om de bouw van de molen te financieren dan zal er een 
volgende stap gezet kunnen worden. Activiteiten zullen dan zijn: 

• Maken van bestekken, technische tekeningen en een kostenraming. 
• Bouw voorbereidingen. 
• Bouwaanvraag. 
• Vergunning aanvraag. 

Fase 5 
 
Herbouw. 
 
Fase 6  
 
Exploitatie. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Begroting 2021/2022 
 
 Voor het opstarten van de stichting en het kunnen opstarten van de verschillende fasen werd 
onderstaande begroting 2021/2022 opgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
Begroting 2021/2022 
 

Onderwerp 
Bedrag per 
stuk Aantal geschat Totaal per jaar   

Boot € 19,00 20,0 € 380,00   
Trein € 15,00 10,0 € 150,00   
Huurauto € 45,00 5,0 € 225,00   
Totaal reiskosten   € 755,00   
       
Vergaderkosten € 30,00 10,0 € 300,00   
Kantoorbenodigdheden € 194,50 1,0 € 194,50   
Boekhoudpakket € 15,00 12,0 € 180,00   
Bankkosten € 20,00 12,0 € 240,00   
Informatiebrochure € 0,15 5.000,0 € 725,00   
Website € 2.000,00 1,0 € 2.000,00   
Expositie € 500,00 1,0 € 500,00   
Voorlichtingsbijeenkomsten € 300,00 5,0 € 1.500,00   
Kosten oprichten stichting € 200,00 1,0 € 200,00   
Externe adviseurs € 500,00 2,0 € 1.000,00   
    € 6.839,50   
       
Totaal begroot Reiskosten Overig    
  € 755,00 € 6.839,50 € 7.594,50   
       
          

 
 


