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Bestuur
Dit jaar, ondanks het vorig jaar aangekondigde vertrek van de voorzitter, geen
bestuurswisselingen maar de zoektocht naar een vervanger heeft nog geen succes
gehad.
Het bestuur vergaderde in 2017 tien keer. Zoals gebruikelijk werden deze
vergaderingen gehouden in de paardenstal van molen De Kroon in Arnhem.
Evenals vorig jaar waren er enkele bilaterale overlegjes tussen enkele bestuursleden.
Kwartaalblad De Gelderse Molen
Het blad is conform de verwachting uitgekomen. Het eerste rond begin maart, de
tweede eind mei, de derde begin september en de vierde half december.
De omvang in pagina’s nam af tot 64; elk kwartaal zestien pagina’s, inclusief het
omslag. In 2015 waren er in totaal zestig pagina’s; in 2016 waren er vier afleveringen
van twintig pagina’s en in 2016 kwamen we op 84 pagina’s.
Helaas is het nog steeds zo dat een groot deel van de inhoud geschreven wordt door de
voorzitter en enkele andere leden van het bestuur. We blijven hopen op meer bijdragen
uit het molenveld.
Donateurs
In 2017 verloren we acht donateurs wegens overlijden of opzegging of wegens nooit
reageren op verzoeken te betalen.
Daartegenover stonden vijftien nieuwe donateurs zodat het bestand per saldo met
zeven groeide tot 317. De nieuwe donateurs ontvingen, net als in 2016, allen een
welkomstbrief met een kleine attentie.
Hoewel de groei natuurlijk een positief gegeven is, moet toch nog steeds geconstateerd
worden dat het aantal, gezien de grootte van de provincie, aan de magere kant is.
Vooral teleurstellend is dat veel moleneigenaren geen donateur zijn, waarbij vooral de
gemeenten die een molen of meerdere in eigendom hebben ontbreken. Slechts één van
deze gemeenten staat als donateur ingeschreven.
Voor 2018 staat wél in de planning om eigenaren te gaan benaderen met het verzoek
om zich in te schrijven als donateur.
Bijeenkomst met eigenaren onder auspiciën van De Hollandsche Molen
Op 7 december werd er in Elst (Gld) een bijeenkomst georganiseerd door De
Hollandsche Molen met de Molenstichting Gelders Rivierengebied en de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen.
Hiervoor waren veel moleneigenaren uit de provincie uitgenodigd. Deze bijeenkomst
werd gehouden in het kader van een rondreis van De Hollandsche Molen langs alle
provincies.
Er werd een overzicht gegeven van hoe het in de verschillende provincies gesteld is
met de belangenbehartiging voor het molenveld. Ook werd ingegaan op de
mogelijkheden de situatie voor Gelderland te verbeteren.
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Contacten met provincie en gemeenten
Op het provinciehuis is twee maal overleg geweest samen met de secretaris van de
Molenstichting Gelders Rivierengebied.
Verder is er vijf maal telefonisch contact geweest met verschillende functionarissen van
de provincie.
Het blijft opvallen dat de provincie het bij erfgoed 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 enkele keren
contact geweest, in de regel door de voorzitter.
Er waren contacten met de coöperatie Erfgoed Gelderland; aansluiting van de SVGM
hierbij is vooreerst onderwerp van studie binnen het bestuur.
Op 9 februari was er overleg in Kesteren met de directie van De Hollandsche Molen en
met de Molenstichting Gelders Rivierengebied.
Op 14 september aanwezig bij het symposium Molenorganisaties in Ontwikkeling van De
Hollandsche Molen, gehouden in Leiden.
Natuurlijk was het bestuur vertegenwoordigd op de jaarvergadering en de
molencontactdag van De Hollandsche Molen op 17 november in Utrecht.
Ook de bijeenkomsten van de Molenadviesraad van De Hollandsche Molen op 7 april en
3 november werden bijgewoond. Bij die gelegenheden ook altijd bilateraal contact met
de secretaris van de Molenstichting Gelders Rivierengebied.
Molenexcursie
Op zaterdag 20 mei was er weer een molenexcursie. Dit keer naar molens in Overijssel.
Aan de excursie werd door 27 mensen deelgenomen, vrijwel gelijk aan vorig jaar. De
inschrijving was voor 29 personen, maar twee moesten op het laatste moment verstek
laten gaan.
De route voerde dit jaar door het oostelijke deel van Overijssel. Vanaf het gebruikelijke
vertrekpunt (gemeentehuis in Oosterbeek) vertrokken we naar Denekamp naar de
bekende dubbele watermolen Singraven (een zaagmolen in de ene, een restaurant in
de andere molen). Daarna gingen we steeds meer richting startpunt. Eerst naar
Saasveld, de Soaseler Möl, een grondzeiler korenmolen. De lunch werd hier in tasjes
uitgereikt voor consumptie onderweg naar de Noordmolen in Ambt Delden, een
watermolen die olie perst. Vervolgens naar Rijssen, naar pel- en oliemolen Ter Horst.
Als laatste gingen we naar De Hegeman, ook bekend als "De Diekerhookse Mölle" in
Holten, een achtkante stellingkorenmolen.
Aanwezigheid bestuursleden bij heropeningen en andere molenfestiviteiten
Op 5 april werd in De Hoop te Harderwijk op de contactavond van de afdeling
Gelderland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars een lezing over Provinciale
onderhoudssubsidie gehouden. Tevens werd een aantal sabelijzers (speldjes)
uitgereikt; dertien aan nieuw geslaagde molenaars en vier aan jubilerende molenaars.
In april waren twee bestuursleden aanwezig in Voorst en hebben tijdens de festiviteiten
een enveloppe met inhoud overhandigd.
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In juli is door een bestuurslid een enveloppe overhandigd bij de festiviteiten bij De
Hoop in Harderwijk.
Verder werd ongeveer twee dozijn molens bezocht in de loop van het jaar, vaak mede
om wat overleg te plegen over mogelijke problemen met de provincie, de gemeente of
andere problemen inzake onderhoud.
Tenslotte werd aan Marinus Jan van Wijk, molenaar op De Blauwe Reiger te Haaften,
een sabelijzer met kroon uitgereikt.
Ondersteuning en gesprekken
Er is meermaals contact geweest met de nieuwe eigenaar van Düffels Möll als
ondersteuning bij de overname. Ook inzake de overname door een nieuwe eigenaar
van de molen in Braamt is meermaals contact geweest. Eveneens is er gesproken met
de eigenaar van de watermolen in Laag-Soeren.
We bleven ook attent op het verstrekken van de onderhoudssubsidies van € 3.000,00
per molen. Nadat gebleken was dat veel eigenaren problemen hadden met het invullen
van het formulier is het ons gelukt de provincie te bewegen het formulier aan te passen
en het grootste deel van de vragen te laten vervallen.
Het bleek tamelijk lastig om een inzicht te krijgen in welke molens wél en welke molens
niet de subsidie hadden aangevraagd en/of verkregen. Het provinciale subsidieregister
bleek in deze niet geheel betrouwbaar. Uiteindelijk hebben we gepoogd om alle
eigenaren, met uitzondering van die waarvan we duidelijkheid hadden dat de subsidie
verstrekt of aangevraagd was, en voor een deel ook molenaars, per e-mail dan wel
persoonlijk te benaderen met de vraag of ze de subsidie al hadden aangevraagd. Dit
leverde zowel veel berichten op dat de subsidie al lang verstrekt was als bedankjes
voor het feit dat we hen er op hebben gewezen dat er nog tijd was een en ander te
regelen.
Beurzen en dergelijke
De banner, die we in 2016 hebben laten maken om aandacht op onze stand te vestigen
is helaas in de kast gebleven. Soms bleek het niet mogelijk om een bemanning te
regelen, een andere keer mochten we niet van de organisatie. Volgend jaar beter?
Website
De website leeft nog steeds niet erg bij het molenveld. Enkele aanmeldingen van
activiteiten werden wel geplaatst en ook verzochten enkele molenstichtingen om de link
naar hun website op te nemen.
Een nieuwtje werd nog juist voor het einde van het jaar gerealiseerd. Zowel het
aanmelden als donateur als het vragen om inlichtingen én het aanmelden voor
adverteren in ons kwartaalblad kan inmiddels online plaatsvinden. Het systeem stuurt,
na het invullen en verzenden, automatisch een bericht naar secretaris of
donateursadministrateur. Die kan dan snel de benodigde acties nemen.
We hopen dat op deze manier de drempel om aan te melden als donateur wat verlaagd
is doordat er geen formulier in een envelop hoeft te worden gestoken en opgestuurd.
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