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Bestuur 

Ook dit jaar heeft het al eerder aangekondigde vertrek van de voorzitter nog steeds 
niet tot resultaat gehad dat er een opvolging kwam. Ook het vertrek van de secretaris 

van de stichting, de verhuizing van de penningmeester naar de provincie Friesland en 
gezondheidsklachten van een van de andere bestuursleden had tot gevolg dat de 
bestuursactiviteiten van de SVGM op een zeer laag pitje kwamen.  

Het afgelopen jaar werd drie keer vergaderd. Voor het laatst in mei 2019 met het 
voltallige bestuur. Nadien werden de geplande vergaderingen omwille van eerder 

genoemde oorzaken steeds afgezegd.  

Wel is er een aantal mail- en telefonische overleggen geweest maar dat betrof 
voornamelijk ad hoc zaken. Gevraagd werd aan de voorzitter van de molenstichting 

voor het Gelders rivierengebied de kar te trekken voor wat betreft de onderhandelingen 
met de provincie Gelderland over de oprichting van een nieuwe professionele 

molenorganisatie. Inmiddels loopt dit traject. 

Het bestuur bemiddelde in een geval over contacten van een bij een gemeente in 
eigendom zijnde molen en de exploitant. Hopelijk heeft het tot een verbetering geleid. 

Ook werd er met een gemeente een oriënterend gesprek gevoerd over het afstoten van 
de haar in eigendom toebehorende molens. Gelukkig bleven de molens eigendom van 

die gemeente en later bleek dat door gemeentelijke herindeling er zelfs ‘n molen meer 
was binnen de nieuwe gemeentegrens. Deze molen werd gerund door een aparte 
stichting die haar belangen op goede wijze behartigt. 

Het is toch jammer dat met regelmaat wordt geconstateerd dat tussen gemeentelijke 
eigenaren van molens en de dienstdoende vrijwillig molenaars op die molens in de 

meeste gevallen de onderlinge contacten beter kunnen. Voornamelijk ligt de oorzaak bij 
goede communicatie en betrokkenheid. Dit is een reden temeer om een professionele 
organisatie tot stand te brengen. 

De voormalige secretaris bleef de taken voor de donateursadministratie vervullen 
evenals het bijhouden van de website van de stichting. Het bestuur is hem daarvoor 

dankbaar. 

Het bestuur wist zich enkele jaren geleden in het bezit gesteld van een legaat dat 
moest worden aangewend voor de restauratie of herstel van uitsluitend Gelderse 

molens. Na ampele overweging heeft het bestuur in 2019 gekozen voor een drietal 
projecten te weten; herbouw van de Coopsmolen te Zelhem, de molenrestauratie van 

de grondzeiler te Braamt en het herstel van de watermolen op het landgoed 
Quadenoord in de gemeente Renkum. Dit is nog het enig overgebleven restant van een 

aantal watermolens dat in het verleden was te vinden in die regio. 
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Kwartaalblad De Gelderse Molen 

Het blad is conform de verwachting uitgekomen. Het eerste in maart, het tweede in  
mei, het derde in september en het vierde in december 2019. 

In een enkel geval oogde het blad wat aan de magere kant. Dat komt doordat het elke 
keer weer een uitdaging is om voldoende kopij te vinden. Dit jaar hopen we ondanks de 
ontstentenis van het bestuur dat een groot deel van de kopij voor haar rekening nam 

het blad weer uit te brengen. We blijven hopen op meer bijdragen uit het molenveld. 

Donateurs 

In 2019 verloren we een aantal donateurs wegens overlijden, opzegging of wegens niet 
reageren op verzoeken tot betalen. 
Er meldden zich ook enkele nieuwe donateurs. Het bestand telde op 31 december 2019 

totaal 289 donateurs. De nieuwe donateurs ontvingen, net als in 2018, een 
welkomstbrief met een kleine attentie. 

Het aantal donateurs is, gezien de grootte van de provincie, nog steeds aan de magere 
kant. Vooral teleurstellend is dat veel moleneigenaren geen donateur zijn, waarbij 
vooral de gemeenten die een molen of meerdere in eigendom hebben ontbreken. 

Contacten met provincie en gemeenten 

Op het provinciehuis is eenmaal overleg geweest. 

Verder is er enkele keer telefonisch contact geweest met verschillende functionarissen 
van meerdere gemeenten. 

De provincie heeft het bij erfgoed vaak over kastelen en oude kerken. Molens worden 

daarbij zelden genoemd. Het doel te gaan participeren in de provinciale erfgoedalliantie 
is inmiddels achterhaald, gelet op de ontwikkelingen van een nieuw op te zetten 

molenorganisatie. 

Contacten met andere organisaties 

Met de Veluwse sprengen en beken stichting is enkele keren contact geweest, omdat 

deze organisatie zijdelings wel eens met watermolens van doen hebben. Enige tijd 
geleden heeft zij al eens gezorgd voor een artikel in ons kwartaalblad dat ging over de 

presentatie van een boek. 

Het bestuur was in 2019 niet vertegenwoordigd op de jaarvergadering en de 
molencontactdag van De Hollandsche Molen. Ook de bijeenkomsten van de 

Molenadviesraad van De Hollandsche Molen werden niet bijgewoond.  

Molenexcursie 

Op zaterdag 25 mei was er weer een molenexcursie. Dit keer naar molens in Zuid-
Holland. Aan de excursie werd door 29 mensen deelgenomen, vrijwel gelijk aan vorig 

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

naar de plaats Schiedam. Dar werden de molens De Vrijheid, De Walvisch en De Noord 
bezocht. Ook werd nog even gekeken in de molenwerkplaats van de SRWS die de 

Schiedamse molens behulpzaam is bij reparaties en restauraties. Daarna ging de reis 
naar Delft voor een rondleiding in molen De Roos. Nadien uiteraard weer terug naar het 
gemeentehuis  

Ondersteuning en gesprekken 

Er is meermaals contact geweest met moleneigenaren en exploitanten over de 

onderhoudssubsidies van € 2.000,00 per molen door de provincie. 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. Dit keer werd de aanvraag vanaf november er 
niet makkelijker op omdat dat alleen maar kan geschieden als de aanvrager in het bezit 
is van een zogenaamde E-herkenning, Digid of eIDAS 

Net als vorige jaren was het niet eenvoudig een inzicht te krijgen in welke molens wél 
en welke molens niet de subsidie hadden aangevraagd en/of verkregen. Het provinciale 

subsidieregister blijkt nog steeds niet geheel betrouwbaar. Sommige eigenaren gaven 
aan subsidie te hebben ontvangen hoewel dit uit de provinciale gegevens niet bleek. 

Ongeveer 130 molens hebben die subsidie gekregen. Hieruit valt te concluderen dat er 

wederom een groot bedrag op de provinciale plank is blijven liggen. Jammer, want het 
bestuur is verontrust dat dit parten gaat spelen bij het opnieuw vaststellen van het 

bedrag door de provincie voor de periode 2021 en volgende jaren. 

Website 

De website leeft nog steeds niet erg bij het molenveld. Plaatsing van activiteiten werd 

nauwelijks aangevraagd en ook verzocht slechts één molenstichting om de link naar 
hun website op te nemen. 

Het aanmelden voor adverteren in ons kwartaalblad kan ook online maar werd niet 
gebruikt. Het via een formulier op de website doorgeven van adreswijzigingen en het 
aanmelden van donateurs werd sporadisch wél 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. 


