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In het eerste kwartaal moesten we helaas afscheid nemen van de nieuwe webmaster die uiteraard 
het betaalde werk voorrang moest verlenen. Gelukkig konden we spoedig daarna twee nieuwe 
leden in het bestuur begroeten. Hiermee is ook de functie van penningmeester vervuld en bestaat 
het bestuur uit vijf leden. De website werd vanaf januari bijgehouden door de secretaris. 

Half januari werd een presentatie in De Kroon te Arnhem gehouden voor leden van de provinciale 
staten. Hier werden deze mensen door de voorzitter van de SVGM en de secretaris/penningmeester 
van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied bijgepraat over het molen lief en leed in de 
provincie. Dat bleek erg verhelderend. 

Begin april kwam het blad voor het eerste kwartaal uit. Iets later dan gebruikelijk door de overgang 
naar een nieuwe drukker. De kosten ten opzichte van het oude blad zijn hierdoor ongeveer 
gehalveerd terwijl we nu in plaats van een zwart-wit blad op formaat A5 een blad geheel in kleur 
hebben op formaat A4. De volgende drie kwartalen zijn beter op de gewenste tijd uitgekomen, in de 
derde maand van elk kalenderkwartaal. We gaan proberen dit nog een half maandje te vervroegen. 

Er bleek te weinig tijd om de molens die nog niet deelnamen in de Brim te benaderen dit alsnog te 
doen. De sluitingsdatum voor inlevering van de complete aanvraag liet te weinig tijd. 

Van de provincie is een toezegging verkregen dat er dit jaar € 150.000 extra aan subsidies voor 
onderhoud van molens beschikbaar zal komen. 
Verder houden we de vinger aan de pols inzake de onderhoudssubsidie van drie maal 
zevenhonderd plus één maal duizend euro die via de gemeentes beschikbaar zal komen. 
Voorwaarde is wél dat de gemeente over een regeling voor het verstrekken van een 
onderhoudssubsidie aan monumenten beschikt. 

Helaas is gebleken dat de provincie de draaipremieregeling niet meer door middel van papieren 
formulieren aan de moleneigenaren kenbaar heeft gemaakt. Het aanvragen diende te gebeuren op 
de website van de provincie en wel vóór 1 april 2015. Omdat veel moleneigenaren dit niet tijdig 
hebben ontdekt zijn er veel te weinig aanvragen gedaan. Tot op heden is de provincie niet bereid 
gebleken de inschrijvingstermijn flink te verlengen. We blijven proberen dit alsnog in orde te krijgen. 

Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan een congres Molentoekomst op 3 juni in Utrecht, 
georganiseerd door de vereniging De Hollandsche Molen. Daar werd het een en ander opgestoken 
dat later weer van nut zal blijken te zijn. 

In de loop van het jaar is het opschonen van de donateursadministratie weer fors ter hand 
genomen. Dat was mogelijk doordat het bestuur weer op sterkte was en nodig omdat gebleken is 
dat er de laatste jaren een grote vervuiling was opgetreden. Meer dan 160 donateurs bleken 
overleden, verhuisd of niet meer geïnteresseerd. Door het verwijderen van deze gegevens werd in 
ieder geval een besparing op de kosten van het kwartaalblad bereikt. Ook konden we daardoor van 
veel donateurs achterstallige donaties ontvangen.  
Gelukkig kon in de loop van het jaar ook nog aan 33 nieuwe donateurs een welkomstbrief worden 
gestuurd. 
Het aantal donateurs is bij de jaarwisseling met een aantal van 296 helaas onder de driehonderd 
uitgekomen. Van dertien donateurs was op 31 december nog geen betaling ontvangen. 

Ook is flink voortgang geboekt bij de inventarisatie van het molenbestand in de provincie alsmede in 
de inventarisatie van de gemeentelijke regelingen voor zover die van belang zijn voor onze molens. 

De stichting heeft in juni 285 pennen met opdruk besteld die bedoeld zijn om weg te geven en 
eventueel ook te verkopen. 



  blad 2 van 2 

In september werd een nieuwe folder ontwikkeld en in druk gegeven. Deze folder werd in de loop 
van de rest van 2015 verspreid over een deel van de molens in de provincie, en soms daarbuiten, in 
de hoop dat bezoekers zich daardoor zullen aanmelden als nieuwe donateur. 

Op 19 september was er ook, na een aantal jaren, weer een molenexcursie, dit keer naar molens in 
het Land van Cuyk en drie molens in Duitsland, in de Kreis Kleve. Aan de excursie werd door 26 
mensen deelgenomen. Het lage aantal komt waarschijnlijk door de late bekendmaking van de 
datum, een ongebruikelijk laat tijdstip in het jaar en het niet doorgaan in het voorgaande jaar.  
We hopen volgend jaar op een grotere belangstelling. 

Op maandagochtend 31 augustus werden we opgeschrikt door het nieuws dat De Ooievaar in 
Terwolde vrijwel geheel door brand is verwoest. 

Onze voorzitter heeft gelukkig acte de présence kunnen geven bij wat prettigere gebeurtenissen. 
Op 19 april sprak hij, evenals de burgemeester van Arnhem en de directeur van het 
Openluchtmuseum bij de opening van de Nationale Museumweek. 
Op 10 juli lichtte hij de vang als start voor een draaimarathon in De Volharding te Zeddam. 
Een week later was hij aanwezig bij de legging van de eerste balk voor de herbouw van de 
Thornsche Molen. 

Het bestuur kwam in 2015 negen keer in vergadering bijeen, altijd in het zaaltje van molen De Kroon 
te Arnhem. Verder zijn er enkele overlegjes tussen twee bestuursleden geweest om wat zaken te 
bekijken. 

Al met al is het duidelijk dat het bestuur weer aardig op gang is gekomen. Naast het voltooien van in 
gang gezette zaken willen we in 2016 ook proberen wat beurzen en fairs te bezoeken om te 
proberen wat meer donateurs te verkrijgen. 


