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Bestuur
Dit jaar geen bestuurswisselingen maar helaas de aankondiging van de voorzitter dat dit zijn
laatste jaar als voorzitter zal zijn. De zoektocht naar een vervanger is gestart.
Het bestuur vergaderde in 2016 acht keer. Zoals gebruikelijk werden deze vergaderingen
gehouden in de paardenstal van molen De Kroon in Arnhem. Ook waren er enkele bilaterale
overlegjes tussen enkele bestuursleden.
Kwartaalblad De Gelderse Molen
Het blad is conform de verwachting uitgekomen. Het eerste rond half maart, de tweede eind
mei, de derde begin september en de vierde eind november.
De omvang in pagina’s nam iets toe. In 2015 waren er in totaal zestig pagina’s (inclusief
omslagen). In 2016 werd dit aantal al in drie kwartalen bereikt, elke aflevering omvatte twintig
pagina’s en er was nog materiaal voor iets meer. Omdat het vierde kwartaal zelfs 24 bladzijden
omvatte kwam het totaal in 2016 op 84 bladzijden.
Donateurs
Al liep het nog niet helemaal zoals de bedoeling was, er was een duidelijke verbetering ten
opzichte van het voorgaande jaar. Vijf donateurs vielen af wegens overlijden, drie bleken
afwisselend onder twee verschillende namen te betalen en zijn samengevoegd tot één donateur.
Vier andere vielen af wegens opzegging of wegens nooit reageren op verzoeken te betalen.
Daartegenover stonden 24 nieuwe donateurs zodat het bestand per saldo aangroeide tot 310.
De nieuwe donateurs ontvingen allen een welkomstbrief met een kleine attentie.
Voor de omvang van de provincie is 310 donateurs eigenlijk aan de lage kant. Het komt neer op
minder dan twee donateurs per molen in de provincie (dat zijn er ongeveer 160).
Contacten met provincie en gemeenten
Er is contact geweest over molenzaken met (in alfabetische volgorde) de gemeenten Arnhem,
Barneveld, Bronckhorst, Doetinchem, Ede, Montferland, Oude IJsselstreek.
Met de provincie is dit jaar, meestal in samenwerking met de Molenstichting voor het Gelders
Rivierengebied, drie maal contact geweest op het provinciehuis.
Daarnaast is er incidenteel contact geweest per telefoon of e-mail.
Het blijft opvallen dat de provincie het vaak heeft over kastelen en oude kerken maar dat
molens daarbij zelden genoemd worden.
Contacten met andere organisaties
Met andere organisaties die zich met monumenten bezighouden is ook enkele keren contact
geweest. Natuurlijk was er ook een afvaardiging naar de jaarvergadering en de
molencontactdag van De Hollandsche Molen. Ook bij de bijeenkomsten van de Molenadviesraad
van De Hollandsche Molen wordt altijd acte de présence gegeven.
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Molenexcursie
Op zaterdag 28 mei was er weer een molenexcursie, nu weer op de vroeger gebruikelijke tijd.
Dit keer naar molens in Zuid-Holland. Aan de excursie werd door 28 mensen deelgenomen, een
geringe toename ten opzichte van vorig jaar.
De eerste molen die bezocht werd was de grondzeiler “De Jonge Sophia” in het Streekcentrum
Ooievaarsdorp Het Liesvelt te Groot Ammers. Vervolgens werd Kinderdijk bezocht. Gestart
werd daar in het Bezoekerscentrum Wisboomgemaal, het voormalige stoomgemaal. In de
machinekamer van het Wisboomgemaal zagen we te midden van de vliegwielen en
centrifugaalpompen op zes schermen een film over het molengebied van Kinderdijk. In de
Molenwerkplaats gaf een gids nadere uitleg over de negentien windmolens van Kinderdijk, hun
onderdelen en de bouwtekeningen (hij had wat moeite met de expertise van zijn gehoor, was
zulke experts niet zo gewend). Daarna werd de Museummolen van binnen bekeken. Daarna door
naar de Pendrechtse Molen in Barendrecht. Deze ronde stenen grondzeiler met Dekker
wieksysteem is nog in bedrijf voor waterverversing in de omgeving. We sloten af aan de rand
van de Kralingse plas, bij de twee laatste nog werkende snuif- en specerijenmolens van
Nederland, De Ster en De Lelie.
Het fenomeen “molenexcursie” moet kennelijk weer even inslijten bij de donateurs nadat er in
de jaren 2013 en 2014 geen excursie was.
We hopen volgend jaar op een grotere belangstelling.
Aanwezigheid van bestuursleden bij heropeningen en andere molenfestiviteiten
Op 6 april werd in de Beatrixmolen te Winssen op de contactavond van de afdeling Gelderland
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars een aantal sabelijzers (speldjes) uitgereikt aan nieuw
geslaagde molenaars en aan jubilerende molenaars.
Op 13 mei waren we aanwezig bij de heropening van de twee Hellouwse wipmolens en werd de
organisatie verrast met een cheque van €500,00.
Op 14 mei werd het bestuur vertegenwoordigd bij het op kasteel Keppel uitreiken van de
versierselen behorende bij het benoemd worden tot Lid in de orde van Oranje-Nassau van
molenaar Dirk Minor.
Op 18 juni werd bij de Op Hoop van Beter in Ingen feestelijk aandacht besteed aan de
restauratie van de doorgang door de molen bij het dertigjarige weer draaien. Hier ook een
kleine enveloppe met inhoud overhandigd.
Ook op 18 juni werd het open huis van Sevinks Mölle in Meddo bij Winterswijk bezocht met een
kleine enveloppe met inhoud.
Op 15 juli werd ook bij de officiële opening van de geheel herbouwde Thornsche Molen in
Persingen een cheque van €500,00 overhandigd.
Op 8 september mocht ook de Puurveense Molen een cheque van €500,00 ontvangen ter
gelegenheid van de heropening.
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Op 21 september waren wij aanwezig bij de heropening van De Hoop te Oldebroek. De
openingshandeling werd verricht door de beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.
Tenslotte werden de molenaars Bert de Lange en Roel Ooms, respectievelijk molenaar op De
Hoop in Garderen en De Blauwe Reiger in Haaften, toegesproken door onze voorzitter ter
gelegenheid van hun 25-jarig molenaarschap.
Ondersteuning en gesprekken
Het bestuur verleende ondersteuning inzake de restauratie van de romp van Coops Mölle in
Zelhem. Ook enkele molenaars/moleneigenaren klopten bij ons aan voor inlichtingen en
ondersteuning.
We bleven ook attent op het verstrekken van de onderhoudssubsidies van drie maal € 700,00
plus één maal € 1.000,00 per molen. Het grootste deel van de molens verkreeg die subsidie
redelijk soepel, maar in enkele gevallen moest er wat druk worden uitgeoefend op diverse
overheidsinstellingen.
Beurzen en dergelijke
Aan het plan om op een aantal beurzen en fairs met een stand van de stichting aanwezig te zijn
is nog niet veel vervolg gegeven. Enkele gelegenheden bleken te kostbaar waardoor de kans op
een positief resultaat, te weten meer inkomsten aan nieuwe donaties dan uitgaven voor
deelname, nihil zou zijn.
Uiteindelijk is de SVGM toch op een beurs aanwezig geweest, namelijk op Winterweelde in
Lengel op 26 en 27 november. Als positieve resultaten magen vermeld worden het noteren van
één nieuwe adverteerder voor het kartaalblad, vijf nieuwe donateurs en leuke gesprekjes met
bezoekers waarbij we duidelijk konden maken wat onze doelstellingen zijn.
Voor deze en volgende beurzen is een banner van 80 bij 200 centimeter met standaard
ontworpen. Het bleek een goede blikvanger.
Website
De website werd geregeld bijgewerkt met nieuwe gegevens. Helaas blijkt toch dat vaak zaken
niet worden doorgegeven en daardoor niet op de website opgenomen. We hopen hier in de
toekomst nog wat meer aandacht aan te gaan besteden.
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