
 In 2020 heeft het dagelijks bestuur van SIMAV zich de 

vraag gesteld hoe de organisatie weerbaar te maken voor 

de komende jaren. Daartoe is een zogenaamde “sterkte-

zwakte-kansen-bedreigingen” analyse opgesteld. Een van 

de punten, die daarbij naar voren kwam, was dat de be-

stuursstructuur, die al meer dan 65 jaar ongewijzigd was 

gebleven, met een algemeen- en een dagelijks bestuur 

eigenlijk achterhaald was. Door de herindelingen in de 

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden was de vertegen-

woordiging vanuit de gemeenten niet meer in balans. In 

Molenlanden staat 2/3e van ons molenbezit. Uit de analy-

se kwam ook sterk de behoefte bij onze vrijwilligers en 

molenaars naar voren om meer verantwoordelijkheid en 

bevoegdheden neer te leggen bij de vrijwilligers en mole-

naars.  

De conclusies uit het onderzoek zijn door zowel het alge-

meen, als het dagelijks bestuur overgenomen. Dat heeft 

er toe geleid, dat er in de organisatie de nodige aanpas-

singen zijn gedaan en dat het algemeen bestuur besloten 

heeft zich per 1 mei jl. op te heffen. Voor het algemeen 

bestuur in de plaats is er een raad van toezicht gekomen, 

samengesteld uit deskundigen met hun wortels in ons 

werkgebied en met een groot verantwoordelijkheidsge-

voel voor onze molens.  

De band met de gemeenten en het waterschap wordt 

“bewaakt” door een college van beschermers. Burge-

meester Segers van Molenlanden is daarvan de voor-

zitter. 

Het meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe-

kennen aan vrijwilligers en molenaars houdt automatisch 

in, dat ook het dagelijks bestuur zich moest gaan aanpas-

sen. Tegelijk met het opheffen van het algemeen bestuur, 

is het dagelijks bestuur opgehouden te bestaan. We spre-

ken vanaf 1 mei dan ook gewoon over bestuur. 

Al deze veranderingen brengen natuurlijk ook bestuurlijk 

personele gevolgen met zich mee. Twee van onze be-

stuursleden, Teus van Gelder (voorzitter) en Henk van 

Dieren (penningmeester), hebben aangegeven en dat na 

een lange, zeer betrokken inzet en, niet te vergeten heel 

veel uren, het een natuurlijk moment te vinden om het 

stokje over te dragen.   

 

 

Bestuur en Raad van Toezicht van SIMAV stellen zich voor. 



Na ruim 20 jaar mee te hebben mogen 

denken en leiding te hebben gegeven 

aan molenorganisatie SIMAV, lijkt de 

datum van 1 mei een goed moment om 

een stapje terug te doen. Er is een nieu-

we bestuursstructuur ontstaan die meer 

aansluit bij de eisen van deze tijd.  

Ik wens alle mensen die SIMAV gaan vertegenwoordigen 

veel wijsheid toe. Blijf dicht bij onze molenaars staan , 

want zij zijn de gezichten bij onze molens , waar het alle-

maal om draait. Zelf ben ik vanaf de ambachtsschool in 

de bouw terecht gekomen en altijd veel belangstelling 

gehad voor molens. De constructie en de krachten van de 

natuur vormen een prachtig geheel. Later ben ik verder 

gegaan als bestuurder, om zo op een nog breder vlak te 

werken aan het welzijn van de inwoners van Liesveld. Ik 

hoop nog wel op een wat ander niveau bij SIMAV betrok-

ken te blijven 

Groet Teus van Gelder  

Dertien jaar op de centen gepast, en 

dat niet alleen… 

Na een periode van 13 jaar is het voor 

de SIMAV goed dat ik achter het pen-

ningmeesterschap een punt zet: ruimte 

voor nieuwe ogen. 

Als penningmeester ben ik gestart bij 

een organisatiewijziging in 2009. Nu een volgende wijzi-

ging in het besturen van SIMAV aanbreekt, is dit een goe-

de gelegenheid om af te sluiten 

Dertien jaren op de centen gepast. En dat niet alleen: 

rond 14 miljoen euro’s ‘door de handen’ gegaan. Dit alles 

met als doel de (inmiddels) 36 rijksmonumenten van SI-

MAV, de iconen in het Hollands landschap, voor de men-

sen in stand (èn draaiend) te houden. 

Het verwerven van middelen is steeds een uitdaging ge-

weest en zal dat ook blijven. Belangrijk om de met veel 

energie bereikte POM-status te bewaken; deze geeft zo 

veel (werk)voordelen bij (professioneel) gebruik. 

Daarnaast is het noodzakelijk om de voelhorens uit te 

blijven steken en de contacten bij de diverse instanties te 

koesteren: investeren in kennen en gekend worden is van 

het grootste belang. 

Ik wens de SIMAV alle goeds toe en hoop dat het de mo-

lens voor de wind zal blijven gaan. 

Henk van Dieren 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit 5 personen (het oude DB 

uit 7). Floor de Lange, Michel Pantekoek en Herman van 

Santen maakten deel uit van het dagelijks bestuur en blij-

ven ook deel uitmaken van het nieuwe bestuur. Nieuw in 

het bestuur zijn Maks van Middelkoop en Jan Nederveen. 

Hoe ziet dat bestuur er dan uit en wie is verantwoordelijk 

voor wat: 

Jan Nederveen, Hardinxveld-Giessendam, voorzitter. 

jan.nederveen@simav.nl 

Herman van Santen, Gorinchem, secretaris.                   

herman.van.santen@simav.nl 

Floor de Lange, Meerkerk, algemeen adjunct. 

floor.de.lange@simav.nl 

Maks van Middelkoop, Ameide, penningmeester. 

maks.van.middelkoop@simav.nl 

Michel Pantekoek, Noordeloos, technische commissie. 

michel.pantekoek@simav.nl 

Juriean Kramer gaat zich volledig richten op zijn taak als  

voorzitter van de technische commissie. 



 Jan Nederveen, voorzitter  

Toen ik in 2018 wethouder 

mocht worden, werd ik lid van 

het Algemeen Bestuur van de 

SIMAV. Er ging een bijzondere 

wereld voor me open. Vanuit 

mijn techniek-achtergrond vind 

ik deze jarenoude techniek van 

wieken, spil, rad, assen etc. heel 

boeiend. Meer dan de moeite waard om deze cultuurhis-

torie en vroege techniek in stand te houden. Daarom vind 

ik het ook een eer om voorzitter van het bestuur van de 

SIMAV te mogen worden.  

Herman van Santen, secretaris 

Eind 2017 ben ik tot het bestuur 

toegetreden als secretaris. Als 

wethouder in Gorcum heb ik 

monumenten in portefeuille 

gehad, waaronder de Gorcumse 

molens. Via Henk van Dieren 

ben ik bij SIMAV terecht geko-

men. Ik ervaar SIMAV als een 

hechte en betrokken club. Het gaat natuurlijk niet om 

SIMAV, maar om de molens. Ontzettend belangrijke mo-

numenten, die beeldbepalend zijn en waarvan ik hoop 

dat mijn kleinkinderen nog lang van kunnen genieten. 

Maks van Middelkoop, Penningmeester  

Ik ben Maks van Middelkoop (64) 

uit Ameide. Ik ga Henk van Dieren 

opvolgen als penningmeester bin-

nen het nieuwe bestuur. Afgelopen 

vijf jaar mocht ik als wethouder lid 

zijn van het algemeen bestuur en 

heb ik met veel waardering en inte-

resse kennisgemaakt met de SI-

MAV. Ik ben er trots op dat ik nu in het nieuwe bestuur 

zelf een bijdrage kan leveren aan de instandhouding van 

onze historische windmolens, als onderdeel van ons cul-

tureel- en industrieel erfgoed, in onze streek.  

Michel Pantekoek, lid (technische 

commissie) 

 Michel Pantekoek 67 jaar oud, gebo-

ren in Rotterdam en in 1968 verhuist 

naar Hoornaar. Inmiddels 25 jaar wo-

nend in Noordeloos. 

Als oud aannemer, (ik ben sinds 1 

januari 2022 met pensioen), heb ik 

altijd veel respect gehad voor de mo-

numenten in deze streek. Molens zijn 

niet alleen monumenten, maar zijn ook een onlosmakelijk 

onderdeel van het Alblasserwaardse landschap en zijn ge-

schiedenis. Zij verdienen dan ook onze onverdeelde aan-

dacht, mijn inzet voor SIMAV en specifiek de Technische 

Commissie is dan ook een vanzelfsprekende zaak.  

 

Floor de Lange, algemeen adjunct 

Mijn naam is Floor de Lange en ben 

woonachtig in Meerkerk. Ik heb 

(nagenoeg)  mijn hele arbeidzame leven 

gewerkt bij de lokale overheid. De laat-

ste jaren voor de gemeente Zederik als 

raadsgriffier. Zederik maakt nu deel uit 

samen met Leerdam en Vianen van de 

gemeente Vijfheerenlanden.  Mijn pen-

sionering viel samen met deze herinde-

ling zodat ruimte kwam voor wat vrijwilligerswerk. Omdat 

Herman van Santen het laatste jaar voor de gemeentelijke 

herindeling tot wethouder van Zederik werd benoemd kwam 

ik in aanraking met SIMAV. Ik ben lid van het bestuur in de  

functie Algemeen Adjunct. In die hoedanigheid stel ik onder 

andere de verslagen van de bestuursvergaderingen samen en 

behoren de molenbiotopen tot mijn takenpakket. Ook de 

molenaarscommissie valt sinds kort onder mijn verantwoor-

delijkheid en ik vertegenwoordig de Molenstichting in het 

Platform Utrechtse Molens.  

 

 



De raad van toezicht bestaat uit: 

Arie Donker, Nieuwland. 

Frank Klören, Bleskensgraaf. 

Linda Mak, Goudriaan. 

Thijmen Peter de With, Lexmond. 

Dick van Zanten, Gorinchem, voorzitter. 

 

Arie Donker 

SIMAV en de molens zijn onlos-

makelijk met elkaar verbonden 

in de Alblasserwaard en Vijfhee-

renlanden. Toen ik gevraagd 

ben om deel uit te maken van 

de Raad van Toezicht heb ik 

daar niet lang over nagedacht. 

Het belang om de  molens in 

stand te houden is voor mij be-

langrijk. In mijn verleden in de 

bouw heb ik mee mogen werken aan de restauratie van 

een korenmolen. Dat heeft mijn interesse gewekt naar de 

techniek van een molen. Graag wil ik daarom ook mijn 

kennis in zetten om ons erfgoed op een juiste wijze te 

bewaren voor de toekomst zodat ook de wieken blijven 

draaien. 

Frank Klören 

Ik ben Frank Klören en ik ben al 

vanaf mijn zevende jaar geïnteres-

seerd in molens. Vanaf die tijd heb 

ik spelenderwijs leren malen op de 

Schaapweimolen in Rijswijk. Vanaf 

mijn 15e was ik zelfstandig mole-

naar op molen de Herder in Lei-

den. Daarna heb ik op verschillen-

de molens gemalen waaronder op 

de Steektermolen in Alphen a/d/ Rijn waar ik ook reserve 

machinist was. Daarna ben ik op de Achterlandse Molen 

gaan wonen. In die tijd heb ik mijn vrouw ontmoet. Van-

wege groei van ons gezin zijn wij uit de molen getrokken. 

Later hebben wij samen molen de Vriendschap in Bles-

kensgraaf gekocht die wij beheren en bemalen. Ik ben 

eerder maatschappelijk actief geweest voor o.a.  Het Gil-

de van Vrijwillige Molenaars en voor den Haneker. Verder 

ben ik bedrijfskundige en ik werk als financieel directeur 

voor Boni Supermarkten. Ik kijk er naar uit om mijn ken-

nis en ervaring die ik op verschillende vlakken heb opge-

daan in te zetten voor de molens van de SIMAV.   

Linda Mak 

"Voor velen ben ik inmiddels een be-

kend gezicht binnen de molenstichting 

en in een eerdere nieuwsbrief heb ik 

mij al voorgesteld. Vanwege mijn erva-

ring binnen SIMAV is besloten mij te 

‘verhuizen’ van het uitvoerend bestuur 

naar het toezichthoudend bestuur, 

daarmee borgt SIMAV de financiën van 

de stichting  in de nieuwe Raad van 

Toezicht. Ik vind het leuk om in een nieuwe rol mij in te 

blijven zetten voor de molens in onze regio." 

Groeten Linda  

 



Thijmen Peter de With 

In 1963 werd ik geboren als 

jongste zoon in een supermarkt-

gezin (Lexmond en Meerkerk). Al 

ruim 33 jaar getrouwd met Patri-

cia, vader van 2 volwassen doch-

ters Eva en Roos en wonend in 

Lexmond. 

Van jongs af aan werd ons voor-

geleefd dat de lokale samenle-

ving alleen maar kan functione-

ren als ieder mens daaraan een bijdrage levert en voor 

mij bestond dat o.m. uit kerkenraad, Schoolbestuur , 

SOAV (samenwerkende ondernemers AV) en gemeente-

raad Zederik. Sinds maart 2022 opnieuw actief als VVD-

raadslid in Vijfheerenlanden. Tot juni 2021 heb ik dat ge-

combineerd met diverse (alg) directiefuncties bij bekende 

voedingsmiddelenmerken zoals De Ruijter, Hero, Dael-

mans, Venco, King en Autodrop, maar mijn focus ligt nu 

op bestuurlijke en toezichthoudende rollen. 

Voor SIMAV hoop ik, binnen de RvT een actieve bijdrage 

te kunnen leveren vanuit enerzijds mijn kennis over en 

gevoel bij de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, ge-

combineerd met mijn ervaring in PR en communicatie 

vanuit mijn werkzame leven. 

Met plezier kom ik in de komende tijd even buurten om 

nader kennis te maken. 

Dick van Zanten 

Ik ben Dick van Zanten uit Go-

rinchem en de afgelopen jaren 

als wethouder werkzaam ge-

weest in het openbaar bestuur 

met onder meer cultuur en erf-

goed in de portefeuille. SIMAV 

heb ik de afgelopen jaren beter 

leren kennen als lid van het al-

gemeen bestuur. In Gorinchem 

staan 4 van de 33 door SIMAV beheerde molens. Belang-

rijk erfgoed waar we regio-breed trots op kunnen zijn. De 

komende jaren mag ik in de (nieuwe) rol van voorzitter 

van de raad van toezicht bijdragen aan goed beheer en 

behoud van onze molens in de Alblasserwaard en de 

Vijfheerenlanden. Een nieuwe eervolle uitdaging waar ik 

helemaal voor zal gaan.    

 

Naast de algemene profielvereisten voor het functione-
ren in een raad van toezicht, zijn de diverse beleidsvereis-
ten in de raad gedekt.  

De raad wordt begeleidt door Joop Koetsenruijter. 
Joop.koetsenruijter@simav.nl.   

Contacten met de raad lopen primair via hem.  

 

College van beschermers 

Theo Segers, burgemeester Molenlanden, voorzitter. 

Het secretariaat van het college wordt gevoerd door het 
bestuur. besuur@simav.nl                                                                                   
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