
Aan de inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Aegum. 
 
Na ruim 25 jaar trouwe dienst is de 
huidige dorpsmolen aan vervanging 
toe. Zoals jullie misschien al wel 
hebben gehoord of gelezen heeft de 
de nieuwe coalitie in de provincie 
Fryslân de ban op het vernieuwen 
van onze dorpsmolen opgeheven. 
De gemeente zal op zeer korte 
termijn de vergunning rond maken. 
In ons verhaal op de Reduzum-site 
van 24 juni hebben we aangegeven 
dat we gestart zijn met het realiseren 
van onze plannen. Het hart van die 
plannen is het realiseren van een nieuwe molen.  
 
De molen is een Enercon E44, een molen volgens de laatste stand der techniek met een 4 
maal hogere stroomopbrengst als de oude. Uitgerust met de mogelijkheden de om hinder 
van slagschaduw en lawaai te beperken (waar nodig zelfs de molen tijdelijk stop te zetten bij 
optredende slagschaduw) is de nieuwe molen ook instaat zijn werk veel efficiënter te doen.  
 
Vijf jaar geleden zegden jullie €400.000,- aan leningen toe voor deze nieuwe molen. We 
hebben al die tijd moeten wachten op instemming van de provincie. Bij sommigen zijn er 
dingen in deze lange tijd gebeurd die aanpassing van de toezegging wellicht nodig maken. 
Daarom vragen wij degenen die toen hebben toegezegd hun toezegging nogmaals te 
bevestigen. Ook mensen die de vorige keer niet in de gelegenheid waren mee te doen en 
mensen die sindsdien hier zijn komen wonen stellen we nu in de gelegenheid alsnog mee te 
doen. Ieder is dus vrij zijn of haar toezegging aan te passen. We hopen natuurlijk wel dat we 
weer op jullie kunnen rekenen voor dit bedrag of misschien zelfs meer dan dat. Elke euro die 
de dorpen ons lenen hoeven we niet bij een bank te lenen en des te eerder en makkelijker 
kunnen we ieder aflossen en geld in de dorpen investeren. Ook de regels voor de leningen 
zijn iets aangepast. De ingevulde formulieren worden bijvoorbeeld aan een notaris 
overhandigd zodat privacy gewaarborgd is en alleen het totaalbedrag wordt gedeeld met 
anderen. We moeten en zullen dus de lening aanmelden bij de Autoriteit Financiële Markten. 
De totale lening blijft onder de grens van 5 miljoen zodat een controle door de autoriteit niet 
nodig is, maar wees er van overtuigd dat we geen enkel risico nemen.  
 
Even een paar opmerkingen: 
- We hebben haast omdat we al in oktober subsidie aan moeten vragen en dan moeten 
kunnen aantonen dat we een solide basisfinanciering hebben.  
- We komen weer bij een ieder zoveel mogelijk langs zoals jullie van ons gewend zijn, maar 
dat is een klus die nogal wat tijd kost speciaal omdat het ook vakantietijd is. Als jullie al voor 
ons bezoek het formulier willen invullen en bij een van ons in de bus doen of het inscannen 
dan wel fotograferen en mailen scheelt ons dat tijd.  
- We kunnen dan meer tijd besteden aan degenen te benaderen die vragen hebben.  



- Als iemand om wat voor reden dan ook niet wil meedoen aan de lening en ook niet ons aan 
de deur wil hebben, geef dat dan ook even aan op het formulier en doe dat even bij ons door 
de bus.  
- Uiteraard kunnen jullie altijd bij een van ons terecht als er vragen zijn.  
- Vragen kunnen ook worden gesteld op een avond die we daartoe speciaal op 22 augustus 
om 20.00 uur in bar De Welp in Reduzum organiseren en waar we dan ook de verdere 
gang van zaken belichten. 
- De inleg is voor 10 jaar vast, de rente wordt jaarlijks uitgekeerd.  
- De rente is natuurlijk veel lager als 25 jaar geleden en zelfs iets lager als we 5 jaar geleden 
dachten te kunnen bieden maar is gemiddeld ruim meer als de rente op spaartegoeden voor 
10 jaar vast zoals de banken bieden.  

 
Rente 1-5 jaar Rente 6-10 jaar 
1e jaar:   1,5% 6e jaar:   2,5% 
2e jaar:   1,5% 7e jaar:   3,0% 
3e jaar:   2,0% 8e jaar    3,0% 
4e jaar:   2,0% 9e jaar    3,5% 
5e jaar:   2,5% 10e jaar  3,5% 

 
Een certificaat is minimaal 100 euro maar mag natuurlijk ook meer zijn.  
Een certificaat is geen schenking maar een lening die na 10 jaar terugbetaald wordt.  
 
- De inschrijving voor de lening staat open voor inwoners van Aegum, Friens, Idaerd en 
Reduzum . (Maar Pakes en Beppes van elders die een certificaat aan kinderen of 
kleinkinderen willen schenken of dorpelingen om utens die in de vorm van een certificaat 
hun betrokkenheid willen tonen zijn natuurlijk ook welkom.)  
- De molen verdient zich in 10 jaar terug en risico's worden zoveel mogelijk afgedekt door 
een goede begroting, verzekeringen en subsidie gedurende 15 jaar en een verwachte 
levensduur van 20 tot 25 jaar.  
- De winst nadat de certificaten en de bank zijn terugbetaald gaat zoals gebruikelijk naar de 
dorpen voor bijdragen aan investeringen die het leefklimaat bevorderen. De oude molen 
heeft tot nu toe € 100.000,- opgebracht voor dit soort doelen .  

 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ten alle tijde bij ons terecht.  

 
Bestuur stifting Doarpsmûne Reduzum 
 
Reduzum 
Henk Vellinga Haedstrjitte 35  vinkoop@hetnet.nl  
Jeljer Zijlstra Master Gorterstrjitte 42 jeljerzijlstra@hotmail.com  
Bartle de Leeuw Oan it Swin 5  liuw@nedsight.nl  
Jan Rodenburg Haedstrjitte 44  electra@upcmail.nl 
Remko Dijkstra Haven 12  remkodijkstra48@gmail.com  
Albert Bouwstra Master Gorterstrjitte 23 albertbouwstra@outlook.com  
Friens 
Arjen van Balen Beslingadyk 4  info@atwfriens.nl  
Jarig Jan Boersma Beslingadyk 1  jarigjan@hetnet.nl 


