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Aan het begin van het verslagjaar bestond het bestuur van de stichting nog slechts uit twee 
personen waardoor het hele dagelijks bestuur uit één man bestond. Half februari traden twee 
nieuwe leden toe tot het bestuur. Daarmee werd de functie van secretaris overgeheveld van de 
voorzitter/secretaris/penningmeester naar een van de nieuwe bestuursleden. Het andere al zittende 
lid bleef de vertegenwoordiger van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Na het overlijden van de 
webmaster in april kwam het onderhoud van de website bij het andere nieuwe bestuurslid.  

Met het bestuur weer een beetje op krachten konden er ook weer zaken worden aangepakt. Het 
bestuur vergaderde zes keer in 2014. 

Als een van de eerste zaken werd besloten het minimum van de jaardonatie te verhogen van 
€ 14,00 naar € 17,50. Na ten minste elf jaar mocht dat wel eens. Ook gaat er gekeken worden naar 
meer duidelijkheid bij het binnenkrijgen van deze donaties. Dat liep slecht omdat de donateurs niet 
meer de gebruikelijke acceptgiro bij het kwartaalblad kregen omdat dit van de bank niet meer mocht. 
Daardoor zagen veel donateurs over het hoofd dat ze nog niet betaald hadden. Aan het einde van 
het jaar is begonnen met een actie achterstallige betalers telefonisch te benaderen hetgeen aardig 
wat binnenbracht. 

Het loskoppelen van de stichting van molen De Kroon werd ook vrijwel geheel afgerond. De Kroon 
was al overgenomen door de stichting Volkshuisvesting Arnhem, terwijl het beheer nu ligt bij de 
daarvoor opgerichte Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen. 

In april werd het bestuur door de voorzitter vertegenwoordigd bij de opening van de Renkumse 
molen. De restauratie van de molen van Kilder zal naar het zich laat aanzien eind 2015 gereed zijn. 

Er is een lijst opgesteld, verzameld uit diverse bronnen, van de molens in de provincie Gelderland. 
Voorlopig alleen nog bevattend de complete windmolens en watermolens. Die lijst werd gaande het 
jaar aangevuld met gegevens als draaipremies en aanvragen Brim. 

De contacten met de provincie werden wat aangehaald, onder andere door in november in te 
spreken bij de commissievergadering van Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ). Dit leidde 
tot overleg met gedeputeerden maar echte consequenties hiervan hopen we in 2015 te kunnen zien. 

Enkele landelijke bijeenkomsten waar molenzaken aan de orde kwamen werden bijgewoond door 
een of meer bestuursleden. Te noemen onder andere de molenadviesraad en een 
informatiebijeenkomst omgevingswet en cultureel erfgoed. 

De toestand van de zogenaamde molen van Koenders te Braamt baarde ons ook zorgen. In de loop 
van 2014 zijn er diverse contacten geweest met zowel de eigenaar als met de gemeente en de 
provincie over de toestand van de molen en over het bezien van welke mogelijkheden er zijn om tot 
een spoedige oplossing te komen deze molen te behouden. Ook met een molenbouwer is er al 
overleg geweest over wat er mogelijk en noodzakelijk is om ongelukken te voorkomen. Dit zal in 
2015 worden voorgezet. 

Door omstandigheden is de excursie die in 2014 gehouden zou worden niet doorgegaan. Een wat 
late publicatie resulteerde in een te geringe deelname. De excursie is doorgeschoven naar 2015. 

De vernieuwing van het kwartaalblad “De Gelderse Molen” werd in gang gezet. Door diverse 
omstandigheden is de uitgave van het derde kwartaal tot één nummer gecombineerd met die van 
het vierde kwartaal. 


