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Voorwoord          
 
 
Met dit jaarverslag van de Stichting Nooit Gedacht over 2016, willen wij alle 
belanghebbenden en belangstellenden informeren over de resultaten van het gevoerde 
beleid, waarvoor het beleidsplan 2014-2019 de basis is. Het beleidsplan is te vinden op  
www.molenmerselo.nl  
 
Het bestuur heeft ook in 2016 de doelstelling van de stichting kunnen verwezenlijken: het 
behoud van de molen.   
 
Dit in twee betekenissen: 

1. In stand houden van het gebouw en de directe omgeving: beheer. 

2. Maatschappelijk betekenis geven, hetgeen wil zeggen de belangstelling voor de 

molen stimuleren en daarmee breed draagvlak voor het in stand houden creëren: 

activiteiten. 

 

Dit was niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van de vrijwilligers: de molenaars, 

de mensen die praktische werkzaamheden in en om de molen verrichtten en degenen die 

de activiteiten anderszins tot een succes wisten te maken.  

 

Het bestuur is dank verschuldigd aan de bezoekers en de vrienden van de molen die 

belangstelling toonden voor dit mooie monument en dat ook in een financiële bijdrage tot 

uitdrukking brachten. Voorts is het bestuur dank verschuldigd aan haar samenwerkings-

partners en aan haar subsidiegever de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

 
Bestuur Stichting Nooit Gedacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merselo,  september 2017   

 

  

http://www.molenmerselo.nl/
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Organisatie 
 
 
Per ultimo 2016 werd het bestuur gevormd door: 

• Rein Blaauw, voorzitter 

• Nellie Jacobs, secretaris 

• Harrie Derks, penningmeester 

• Teja Michels, bestuurslid ‘activiteiten’ 

• Gerrit Kateman, bestuurslid ‘beheer’ 
 
met als adviseurs: 
 

• Helma Michels, 1ste molenaar 

• Jan Loonen 
 
 
De vrijwillige molenaars:  

• Helma Michels 

• Lambert Michels 

• Wil Weijers  

• Mark Camps  
 
 
De andere vaste vrijwilligers:  

• Kitty Janssen             

• Petro Loonen 

• Mieke Michels-van den Akker 
      
Daarnaast kon in 2016 weer gerekend worden op de steun van een aantal incidentele 
vrijwilligers, die behulpzaam waren tijdens de grotere evenementen. 
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Bestuurszaken 
 
 
In het verslagjaar 2016 vergaderde het bestuur vier keer.  
 
In 2016 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd.  
 
De in 2013 ingediende aanvraag voor instandhoudingssubsidie bij de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, voor de planperiode 2014 – 2019 is destijds gehonoreerd.  Daarmee is 
het onderhoud vanaf 2014 voor 50% zeker gesteld. In tegenstelling tot de periode vóór 
2014 is er geen co-financiering meer van gemeente en provincie voor de instandhouding 
van monumenten en derhalve is verwerven van aanvullende inkomsten en het bewaken 
van het ‘huishoudboekje’ een aanhoudend punt van aandacht voor het bestuur. 
 
Het bestuur richtte zich in 2016 uiteraard weer op het onderhoud van de molen en op de  
(vaste) evenementen voor het publiek.  
 
De bestuursleden houden zich naast hun bestuurstaak in toenemende mate bezig met de 
voorbereiding en de uitvoering van praktische werkzaamheden ten behoeve van het 
onderhoud en de activiteiten en evenementen. Daartoe werden er in 2016 ook een aantal 
gezamenlijke vergaderingen met alle vrijwilligers belegd.  
 
Om de banden met samenwerkingspartners te blijven onderhouden bezocht (een 
afvaardiging van) het bestuur de vergaderingen van het Historisch Platform Venray en 
incidenteel vergaderingen met andere partners en van de Dorpsraad Merselo.  
 
Molenaar Helma Michels is daarnaast bestuurslid van de Molenstichting Limburg.  
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Activiteiten 
 
 
Zoals vastgesteld in het beleidsplan is het een doelstelling om de molen op tal van 
manieren in de publieke belangstelling te brengen. Daarbij wordt de molen centraal 
gesteld vanuit historisch, educatief en toeristisch perspectief.  
 
Bestuur, molenaars en andere vrijwilligers hebben vanaf 2008 een grote verscheidenheid 
aan taken opgepakt, die in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en ook in 2016 
voortvarend werden voortgezet.  
 

- Molen 2 wekelijks en op afspraak openstellen voor publiek  
- Molen inzetten voor (technische en historische) educatie 
- Aansluiten bij initiatieven in de omgeving 
- Jaarlijks een aantal vaste evenementen organiseren       
- In de publiciteit treden 

 
       

Molen openstellen voor publiek  
 
In 2016 was de molen evenals in de voorgaande jaren elke 2de en 4de zaterdagmiddag van 
de maand open en werd er, bij voldoende wind, gedraaid. Tevens werden dan 
rondleidingen gegeven voor de bezoekers. Daarnaast draaide de molen op afspraak en 
werden rondleidingen verzorgd, bijvoorbeeld in het kader van educatieve activiteiten van 
scholen.  
 
Om inkomsten te genereren werd ook in 2016 een vrijwillige donatie gevraagd voor 
rondleidingen tijdens de reguliere openingstijden. Voor bezoeken en rondleidingen op 
afspraak, evenals voor het gebruik van de accommodatie voor fotoreportages of 
bijeenkomsten, werd eveneens een financiële bijdrage gevraagd.  
 
Een bescheiden bron van inkomsten was de verkoop van meelproducten, boeken, drankjes, 
gebak en pannenkoeken tijdens de verschillende evenementen.  
 
Bijzondere bezoeken en openstellingen op afspraak betroffen:  

- Familiebezoeken    -  Kinderfeestjes 

- Communicantjes   -  Bezoek kinderen KDV en BSO  

- Buurtgroepen   -  Bedrijfsbezoeken 

- Bijeenkomsten service-clubs -  Fietstochten 

- Wandelen met schaapsherder -  Scholen met buitenlandse gasten  
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Overzicht molenbezoek vanaf 2005 
 
Jaar bezoekers  

< 18 jaar 
 
 

bezoekers  
> 18 jaar 

totaal 
bezoekers 

aantal draaidagen / 
openstellingen 

aantal geplande 
rondleidingen 

aantal eigen 
evenementen 

2005 205 340 545 21 4  
2006 240 590 830 35 14  
2007 380 468 848 57 21  
2008 375 850 1225 55 22 3 
2009 350 1450 1800 51 21 5 
2010 475 1650 2125 50 26 4 
2011 330 1420 1750 45 11 4 
2012 500 2500 3000 56 13 4 
2013 430 1870 2300 60 21 5 
2014 503 2815 3318 57 20  5 
2015 536 2597 3133 64 29 5 
2016 450 1750 2200 55 16 5 

 
Het aantal bezoekers liep iets terug ten opzichte van voorgaande jaren. Dat had deels met 
het slechte weer te maken op de dagen dat de evenementen plaatsvonden en deels met de 
wat bescheidener opzet ervan.  
 
Naast lokale en regionale bezoekers kwamen er ook weer veel bezoekers van buiten de 
regio en uit het buitenland. Opvallend is het grote deel van de molenbezoekers dat als 
toerist de regio bezoekt. Voor wat betreft de nationaliteiten die de molen bezochten, 
kwamen in 2016 bezoekers uit Duitsland, België, Groot Brittannië, Frankrijk, Turkije, 
India, Japan, Verenigde Staten, Australië en China. 
 
 
Molen en andere initiatieven in de omgeving  
 
In het beleidsplan zijn de ideeën verwoord om de molen een plek te geven binnen 
verschillende lokale verbanden, waarbij het met name gaat om de cultuurhistorische 
verbanden. Het gaat er om de molen te positioneren binnen de toeristische infrastructuur 
en daarin een rol van betekenis te vervullen. Een aantal projecten in dat verband zijn 
inmiddels in uitvoering genomen, zoals de meandering van de Loobeek en het realiseren 
van een volmolen op het Weversloo. 
   
De belangrijkste samenwerkingspartners in 2015 waren: 

• ’t Raokeliezer  

• Historisch Platform Venray 

• Venray Monumentaal  
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Evenementen in 2016 
 
In 2016 zijn de gebruikelijke evenementen georganiseerd.   

 
 
     
 MAAND 
 

                              
E V E N E M E N T    

Mei (2de weekend) Nationale molendagen  
Juni (2de Pinksterdag) Dag van de Wind 
September (2de  weekend) Open Monumentendagen  
Oktober (1ste zondag) Limburgse molendag (Koren op de Molen) 
December (2e kerstdag) Molen in kerstsfeer 

 
▪ De nationale molendagen werden matig bezocht; het was slecht weer.  

 
▪ Op 2de pinksterdag werd voor het 8de jaar op rij de Dag van de Wind georganiseerd. 

Een frisse dag die met regen begon. Toevalligerwijs stond er een grote tent naast de 
molen opgesteld vanwege feestelijkheden van JUM, waardoor het droog gehouden 
kon worden. Na de middag konden de aanwezige parasailers echter alweer het 
luchtruim kiezen. Het in 2015 toegevoegde element toegevoegd aan de DvdW, de 
handel- en wandeltocht, trok wat extra belangstelling.  

 
▪ Het 2de weekend van september vond het monumentenweekend plaats met als 

thema Ikonen en Symbolen. Molenaar Helma Michels verzorgde tijdens de opening 
van dit weekend in Venray een lezing over de molen in relatie tot dit thema.  

 
▪ De 1ste zondag van oktober tijdens de Limburgse molendag vond het evenement 

Koren op de Molen plaats. Er traden vijf koren op. Als vanouds was dit ook weer een 
goed bezocht evenement.  

 
▪ De Kerstbijeenkomst vond voor de vierde keer plaats. De molen was prachtig 

versierd in kerstsfeer en weer meer bezoekers dan de voorgaande jaren.  
 
 
Overige activiteiten in 2016 
 

▪ In het voorjaar en de zomer vormde de molen enkele malen de start en de finish van 
lange afstand fietstochten.  

 
▪ Een graanmolen moet meel kunnen malen. Ook in 2016 kon op voldoende graan 

gerekend worden van (veevoeder)leveranciers, dat als meel retour bezorgd wordt.  
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▪ Daarnaast is er ook weer veel meel verkocht voor menselijke consumptie; direct aan 
bezoekers, maar ook via Plattelandsboerderij Veulen en pannenkoekenhuis De 
Perdstal. Dit meel is afkomstig van gecertificeerde molens uit Groesbeek en Deurne.  

Publiciteit 
 
De PR-activiteiten hebben tot doel (lokaal en regionaal) bekendheid te geven aan de 
historische en maatschappelijke betekenis van de molen en aan de evenementen. Het 
overstijgende doel is: belangstelling wekken van het publiek.  
 
De belangrijkste ‘boodschap’ die uitgedragen wordt is: 

- de molen is belangrijk historisch (industrieel) erfgoed  

- de ligging aan de rand van het dorp en verbonden met bijzondere natuurgebieden 

- er worden veel (educatieve) activiteiten rond de molen georganiseerd 

- de drempel om langs te komen is laag en de gastvrijheid is groot 

- het stichtingsbestuur is een actieve en betrouwbare partner die graag samenwerkt. 
 
Publiciteit werd in 2015 vooral gezocht via Peel & Maas, de Trompetter, Zondagsnieuws, de 
Limburger, Os Krentje en via de kabelkrant. Indien mogelijk werd meegelift op publiciteit 
van andere organisaties zoals het Historisch Platform Venray en de website  van 
www.limburgsemolens.nl   Facebook en Twitter spelen een steeds grotere rol. 
  
De eigen website (www.molenmerselo.nl) waarop geïnteresseerden veel nieuws en 
informatie over de molen kunnen vinden werd in 2016 weer door veel unieke bezoekers 
bezocht, waarbij de activiteiten- en nieuwspagina’s de meeste aandacht kregen. 
Ook is de molenfolder in 6 talen te downloaden via de website.  Er werden voorbereidingen 
getroffen voor vernieuwing van de website in 2017, een jubileumjaar voor de molen. 
 
Periodiek werd er een digitale nieuwsbrief verzonden aan alle sympathisanten van de 
molen.  De Nieuwsbrief is ook te lezen op www.molenmerselo.nl   
 
 

 
Beheer en onderhoud 
 
 
Vertrekpunt: honorering aanvraag instandhoudingssubsidie 2014- 2019 
 
In 2013 werd een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning voor de komende 6 jaar 
opgesteld. De daarop gebaseerde instandhoudingssubsidie aanvraag is in december 2013 
goedgekeurd, hetgeen inhoudt dat de stichting vanaf 2014 50 % van de te maken 
instandhoudingskosten vergoed krijgt door het rijk.  
 
 
Heroverweging reparatie molenkap 
 

http://www.limburgsemolens.nl/
http://www.molenmerselo.nl/
http://www.molenmerselo.nl/
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In 2016 heeft het bestuur verder gesproken over een andere wijze van reparatie van de 
molenkap. Er zijn inmiddels meer duurzame oplossingen voor handen. De mogelijkheid 
van het toepassen van een kunststof-oplossing werd verder onderzocht.  
De Rijksdienst voor Erfgoed kan met deze oplossing instemmen. In vervolg daarop zijn 
acties ondernomen om de extra financiering (ca. € 20.000) rond te krijgen. Daartoe is een 
subsidieaanvraag bij de provincie Limburg ingediend. Daarnaast is het idee geopperd om 
in het jubileumjaar 2017 extra geld-acties op te zetten om in het bedrag dat tekort is te 
voorzien. Ultimo 2016 was er nog geen enkele toezegging van de provincie. 
 
 
Uitgevoerd onderhoud 

 
De periode van de nieuwe zesjarige onderhoudsplanning werd in 2014 aangevangen, maar 
in dat kader werden ook nog geen grote –wel kleine- werkzaamheden uitgevoerd. Dit had 
te maken met de voornoemde extra investeringen in verband met reparatie van de 
molenkap. Definitieve afwegingen over wat precies op welk moment uit te voeren, werden 
uitgesteld in verband met de onzekerheid over de benodigde financiën voor een duurzame 
reparatie van de molenkap.  
 
 
Inspectie bliksemafleider  
 
In maart 2016 werd de bliksemafleider geïnspecteerd en deze werd deugdelijk bevonden.  
 
 
Veiligheid 
 
In eerdere jaren is er al gekeken naar een veilige werksituatie voor de molenaars en naar 
een veilige omgeving voor onze bezoekers. In 2016 hoefde hier geen specifieke acties op 
ondernomen te worden.  

 
 

 
Directe omgeving van de molen 
 
De heemkundekring het Roakeliezer gaf in 2016 te kennen geen mogelijkheden meer te 
zien voor het onderhoud van de graanveldjes en de tuin met vergeten groenten. De 
stichting voorziet nu zelf in het onderhoud hiervan. 
 
De graanveldjes met diverse graansoorten en de groentetuin konden dus toch weer 
ingezaaid en  onderhouden worden. De opbrengst werd geoogst en de jonge 
fruitstamboompjes brachten weer goed vruchten op. Een deel ervan wordt gebruikt voor 
het ouderen-eet-project in Merselo en een ander deel wordt gebruikt om jam te maken die 
verkocht wordt ten behoeve van de molen. 
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Financieel 
 
 
Instandhoudingssubsidie 
 
Zoals al genoemd beschikt de stichting Nooit Gedacht over  een onderhoudssubsidie van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en deze subsidieert 50% van het technisch 
onderhoud voor de periode 2014-2019.  
 
 
Inkomsten door ‘Vrienden van de molen’ 
 
Ongeveer 50 Vrienden van de Molen (particulieren en zakelijk) zorgen jaarlijks voor een 
geldbedrag, dat eveneens ingezet wordt voor het technisch onderhoud van de molen. 
 
 
Subsidie en fondsverwerving in 2015 
 
Er werd in 2016 een subsidies aangevraagd bij de provincie Limburg ten behoeve van 
alternatieve reparatie van de molenkap. In 2016 zouden er middelen beschikbaar komen 
ten behoeve van onderhoud van monumenten, dus dat leek een geschikt moment.  
 
 
Inkomsten door activiteiten 
 
Ook in 2016 werden inkomsten gegenereerd uit vrijwillige bijdragen van bezoekers en uit 
opbrengsten van de diverse activiteiten.   
 
 
Uitgaven voor onderhoud 
 
In 2016 zijn er, zoals hiervoor al genoemd, om moverende redenen geen grote 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het voor de geplande onderhouds-
werkzaamheden beschikbaar gestelde bedrag blijft hiervoor gereserveerd.  
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JAARREKENING 2016

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo 1-1 42.898 52.903 41.336 50.922 58.347

Inkomsten

824 1.259 1.399

Rondleidingen e.d. 874 156 872

Donaties 2.015 1.443 979 740

Meelverkoop 463 662 762 517 855

Molendagen 924 1.225

Dag vd Wind 817 252

Overige activiteiten 618 95 2.268 1.380  

Boeken 523 592 456 563 291

Vrienden 1.350 1.471

Sponsoren 1.750 1.000

Kern met Pit 1.000

Nat. Restauratiefonds 1.314 10.300 3.936 3.936 3.936

BRIM - Venray 3.425 3.425

Rente spaarrekening 580 721 493 287 254

Totaal inkomsten 15.476 23.601 12.181 10.912 11.216

Uitgaven

Nuts-voorzieningen 133 338 -94 289 177

Verzekeringen 1.481 1.443 1.568 1.776 1.847

Contributies/abonn 50 50 53 340 55

Bestuur/representatie/overige kosten 1.030 1.333 989 1.062 1.625

Onderhoud BRIM (gepland) 2.190 31.845

Onderhoud incidenteel 720 159 79 20 88

Project boek -132

Totaal uitgaven 5.471 35.167 2.595 3.487 3.792

Totaal reserveringen 25.826 22.407             22.407 22.407 22.407

Saldo 31-12 27.077 18.929 28.515 35.940 43.364

Reserveringen 25.826 22.407 22.407 22.407 22.407

Banksaldo 31-12 incl. reserv. 52.903 41.336 50.922 58.347 65.771

Spaarrekening 31-12-2016 64.300,46

Rekening courant 31-12-2016 1.471,21

Totaal saldo 65.771,67

991

3.568

1.321

Bijdrage molenbezoekers
2.433

1.016 1.056



                                                                                     

Jaarverslag 2015 - Molen Nooit Gedacht – www.molenmerselo.nl  
secretaris@molenmerselo.nl   NL71RABO 0133 2102 35      KvK 41063602 

13 

 

FINANCIEEL TBV JAARVERSLAG STICHTING NOOIT GEDACHT

2016

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening 

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo 1-1 19.673 27.077 18.929 28515 35940

Inkomsten

Activiteiten/vrienden/sponsoren/rente 10.738 9.876 8.245 6.976 7.280

Subsidies tbv (meerjaren)onderhoud 4.739 13.725 3.936 3.936 3.936

Uit reserveringen 166 3.419

Uitgaven

Exploitatie/verzekering/contr./kstn 2.694 3.164 2.595 3.487 3.792

Gepland onderhoud 2.190 31.845

Projecten -132

Onderhoud onvoorzien 720 159

Reservering meerjarenonderh BRIM 2.767

Eindsaldo 27.077 18.929 28.515 35.940 43.364
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