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Bestuur 

Het al langer aangekondigde vertrek van de voorzitter heeft nog steeds niet 

plaatsgevonden daar de zoektocht naar een vervanger tot op heden geen succes heeft 
gehad. 

Wél is de secretaris in september vertrokken. Deels wegens de invoering van de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarvoor veel secretariaatswerk moet 

worden gedaan met mogelijke consequenties voor aansprakelijkheidsstelling bij het niet 
voldoen aan de eisen. Deels ook wegens allerlei andere tijdrovende 
vrijwilligerswerkzaamheden.  

De taken voor de donateursadministratie blijft de oud-secretaris wél vervullen evenals 
het bijhouden van de website van de stichting. 

Ook de penningmeester heeft wegens zijn vertrek naar Friesland aangekondigd in 2019 
de werkzaamheden te beëindigen. 

In 2018 vergaderde het bestuur 9 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, het 
tweede half mei, het derde begin september en het vierde begin december. 

De omvang in pagina’s bleef staan op 64; het eerste en laatste kwartaal 12 pagina’s, 
de middelste twee elk 20 pagina’s, inclusief het omslag. In 2015 waren er in totaal 60 

pagina’s; in 2016 waren er 4 afleveringen van 20 pagina’s en kwamen we uit op 84 
pagina’s. 

Helaas is het nog steeds zo dat een groot deel van de inhoud geschreven wordt door de 

voorzitter. Dit betreft veelal zowel rijks- als provinciale beleidszaken op molengebied. 
Ook overige bestuursleden verzorgen regelmatig artikelen en foto’s. We blijven hopen 

op meer bijdragen uit het molenveld. 

Donateurs 

In 2018 verloren we 24 donateurs wegens overlijden of opzegging of wegens nooit 

reageren op verzoeken te betalen. 
Er kwamen dertien nieuwe donateurs zodat het bestand per saldo met elf afnam tot 

297. De nieuwe donateurs ontvingen, net als in 2017, een welkomstbrief met een 
kleine attentie. 

Het aantal donateurs is, gezien de grootte van de provincie, aan de magere kant. 

Vooral teleurstellend is dat nog steeds veel moleneigenaren geen donateur zijn, waarbij 
vooral de gemeenten, die één of meerdere molens in eigendom hebben, ontbreken. 

Inmiddels hebben enkele van deze gemeenten zich als donateur ingeschreven. 

Contacten met provincie en gemeenten 

Op het provinciehuis is er eenmaal formeel overleg geweest samen met de secretaris 

van de Molenstichting Gelders Rivierengebied. 
Verder is er meermalen telefonisch contact geweest met de “molenfunctionaris” van de 

provincie. Ook zijn de provinciale politieke partijen bewerkt door hen het kwartaalblad 
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aan te reiken. Verder is er contact geweest met de fracties van CDA en VVD. Opzet was 
hen te informeren over de slechte toestand waarin molenbelangenbehartiging zich 

bevindt. 

Het is nog steeds zo dat de provincie het bij erfgoed vaak heeft over kastelen en oude 

kerken maar dat molens daarbij zelden genoemd worden. Zowel de stichting Gelders 
Landschap en de Kastelen als de stichting Gelderse Oude Kerken ontvangt subsidie om 

personeelskosten te dekken. Onze stichting ontvangt die ondersteuning niet, kennelijk 
omdat we niet erkend worden als de belangenbehartigende molenorganisatie van de 
provincie, maar meer gezien worden als een vriendenclub van 

molenenthousiastelingen. 

Om hier verbetering in te brengen wordt er gezocht naar een oplossing om de stichting 

om te vormen tot een organisatie met professionele werkkracht zodat de provincie haar 
erkennen gaat als een gesprekspartner die het gehele Gelderse molenveld 
vertegenwoordigt. Daarvoor zal het wél nodig zijn dat ook de gemeentelijke eigenaren 

zich allemaal bij de vernieuwende stichting aansluiten. 

Met gemeenten, die molens bezitten, is er contact gezocht om ze te activeren de 

provinciale onderhoudssubsidie voor hun molens aan te vragen. Ook is onze stichting 
benaderd door gemeenten, die hun molenonroerend goed willen afstoten. 

Contacten met andere organisaties. 

Met andere organisaties die zich met erfgoed 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 een optie geweest, maar waarvan voor alsnog is afgezien omdat de stichting 
geen onroerend goed meer bezit. 

Op 9 februari was er overleg in Kesteren met de directie van De Hollandsche Molen en 
met de Molenstichting Gelders Rivierengebied. 

Op 14 september was SVGM vertegenwoordigd bij het symposium Molenorganisaties in 
Ontwikkeling van De Hollandsche Molen, gehouden in Leiden. 

Natuurlijk was het bestuur aanwezig op de jaarvergadering en de molencontactdag van 

De Hollandsche Molen.  

Ook de bijeenkomsten van de Molenadviesraad van De Hollandsche Molen op 7 april en 

3 november werden bijgewoond. Bij die gelegenheden is er ook altijd bilateraal contact 
met de afgevaardigden van andere provinciale molenorganisaties. 

Molenexcursie 

Op zaterdag 26 mei was er weer een molenexcursie. Dit keer ging de reis naar molens 
in Noord-Brabant. Aan de excursie werd door 28 mensen deelgenomen, vrijwel een 

gelijk aantal als vorig jaar. De inschrijving was door 29 personen, maar één moest op 
het laatste moment verstek laten gaan. 

De route voerde vanaf het gebruikelijke vertrekpunt (gemeentehuis in Oosterbeek) 

naar Heeswijk-Dinther met de Kilsdonkse molen. Daarna gingen we naar het verste 
punt van de route, de Watermolen van Opwetten in Nuenen. Hiervandaan ging het via 

De Leest in Lieshout langs De Volksvriend in Gemert en de standerdmolen van Boekel 
naar De Neije Kreiter in Volkel en uiteraard daarna weer terug naar het gemeentehuis. 
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Aanwezigheid bestuursleden bij heropeningen en andere molenfestiviteiten 

Tijdens het afronden van de restauratie is de Ooievaar in Terwolde een aantal malen 

bezocht. De opening na herstel vond plaats op de Nationale Molendag. Verder is de 
bijeenkomst ter afronding van de 1e fase van de restauratie van de “s Heerenbergse 

molenromp bezocht. Op de Nationale Molendag zijn alle molens in de gemeente Ede 
bezocht.  

Ondersteuning en gesprekken 

Er is meermaals contact geweest met diverse moleneigenaren. Veel aandacht is 
gegeven aan de voorbereidingen om tot restauratie van de Braamtse molen te geraken. 

Ook met de eigenaar van de Coopsmolen te Zelhem is overleg gevoerd over de op 
handen zijnde restauratie.  

Het verstrekken van de onderhoudssubsidies van € 2.000,00 per molen door de 
provincie werd weer in de gaten gehouden. Helaas bleek toch weer dat meerdere 
moleneigenaren het kennelijk niet de moeite waard vinden om voor die €2.000,00 een 

aanvraag in te dienen. 

Net als vorige jaren was het niet eenvoudig een inzicht te krijgen in welke molens wél 

en welke niet de subsidie hadden aangevraagd en/of verkregen. Het provinciale 
subsidieregister daarvoor bleek niet geheel betrouwbaar. Sommige eigenaren gaven 
aan subsidie te hebben ontvangen hoewel dat uit de provinciale gegevens niet bleek. 

Wat betreft de molenrestauratie en het stimuleren van groot-onderhoud aan Gelderse 
molens bestaat er een achterstand. Het stichtingsbestuur is niet instaat geweest om 

moleneigenaren te enthousiasmeren om de daarvoor noodzakelijke plannen op te 
stellen dan wel te laten opstellen. Gevolg is dat de achterstand verder toeneemt. 

Beurzen en dergelijke 

Helaas is door gebrek aan werkkracht door het stichtingsbestuur niet deelgenomen aan 
beurspresentaties. Ook zijn er geen andere publieksactiviteiten uitgevoerd, die gericht 

hadden moeten zijn op het vergroten van het aantal donateurs. 

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. 

Van de mogelijkheden tot aanmelden als donateur of het vragen om inlichtingen werd 
meermaals gebruik gemaakt. Kennelijk is op deze manier de drempel om aan te 
melden als donateur wat verlaagd; er zijn geen envelop en postzegel meer nodig en 

men hoeft ook de deur niet uit. 

Het aanmelden van advertenties in ons kwartaalblad kan ook online maar werd nog 

niet gebruikt.  

Het systeem stuurt, na het invullen en verzenden van het formulier op het scherm, 
automatisch een bericht naar secretaris of donateursadministrateur. Die kan dan snel 

de benodigde acties nemen. 

Vanwege de AGV wordt de website afdoende beveiligd. 


