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Voorwoord          
 
 
Met dit jaarverslag van de Stichting Nooit Gedacht over 2014, willen wij onze 
subsidiegevers, sponsoren, vrienden en samenwerkingspartners informeren over de 
resultaten van het gevoerde beleid. De basis hiervoor werd gelegd in het in augustus 2008 
vastgestelde beleidsplan, maar inmiddels is een geactualiseerd beleidsplan 2014-2019 
vastgesteld. Dat is te vinden op onze website www.molenmerselo.nl  
 
In 2014 werd de reeds in 2008 ingeslagen weg verder voortgezet.  
Samen met de werkgroepen en met de vrijwilligers heeft het bestuur de doelstellingen van 
de stichting kunnen verwezenlijken. Ook de komende jaren zullen wij ons met niet 
aflatende inzet richten op de in het beleidsplan verwoorde doelstelling: 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. 

 

Wij danken onze molenaars, leerling molenaars, vrijwilligers, vrienden en sponsoren, 

samenwerkingspartners en subsidiegevers (Gemeente Venray, Provincie Limburg en de 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) voor het in ons gestelde 

vertrouwen. 

 

 
Bestuur Stichting Nooit Gedacht 
 
 
 
 
 
 
 
Merselo,  maart 2015   

http://www.molenmerselo.nl/
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Organisatie 
 
 
In 2008 is de organisatiestructuur van Stichting Nooit Gedacht onder de loep genomen en 
grondig aangepast. Het bestuur werd vernieuwd. Er werden adviseurs aangetrokken ter 
versterking van het bestuur en er werd een tweetal werkgroepen opgericht: ‘werkgroep 
beheer’ en ‘werkgroep activiteiten’.  
 
Per ultimo 2014 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 werkgroep ‘Activiteiten’    De werkgroep ‘Beheer’ 
 
Teja Michels, bestuurslid ‘activiteiten’  Gerrit Kateman, bestuurslid ‘beheer’ 
Mariet van Osch      Joep Pubben  
Kitty Janssen      Helma Michels  
Helma Michels      
Petro Loonen 
Mieke Michels-van den Akker 
Els Michels      
 
 
De vrijwillige molenaars zijn:  
Helma Michels 
Lambert Michels 
Wil Weijers  
Mark Camps  
 
 
Tenslotte  kon wederom op de steun ca. tien vrijwilligers gerekend worden, die 
behulpzaam waren tijdens evenementen. 
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Bestuurszaken 
 
 
In het verslagjaar 2014 vergaderde het bestuur vier keer.  
 
In 2014 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd.  
 
Eind 2013 ontving het bestuur bericht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat de in 
2013 ingediende aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor de nieuwe planperiode 2014 
– 2019 was gehonoreerd.  Daarmee is het onderhoud vanaf 2014 voor 50% zeker gesteld. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren dragen gemeenten en provincies niet meer bij in de 
financiering van de instandhouding van monumenten en derhalve is het bewaken van het 
‘huishoudboekje’ een grotere verantwoording geworden voor het bestuur. 
 
Het bestuur richtte zich in 2014 met name op het onderhoud van de molen en op de  
(vaste) evenementen voor het publiek. In 2014 werd aanvullend op deze activiteiten in 
samenwerking met het bestuur van fanfare St.Oda een bevrijdingsconcert georganiseerd 
ter gelegenheid van het feit dat het gebied rondom Venray 70 jaar geleden werd bevrijd. 
 
De bestuursleden houden zich naast hun bestuurstaak ook geregeld bezig met 
voorbereiding en uitvoering van praktische werkzaamheden in de sfeer van activiteiten en 
beheer. Daartoe waren er in 2014 enkele gezamenlijke vergaderingen samen met de 
werkgroep activiteiten. 
 
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.  
Molenaar Helma Michels is nog steeds bestuurslid van de Molenstichting Limburg.  
 

 



     

Jaarverslag 2014 - Molen Nooit Gedacht – www.molenmerselo.nl  
secretaris@molenmerselo.nl   NL71RABO 0133 2102 35      KvK 41063602 

6 

 
Activiteiten 
 
 
In het verlengde van ons vigerende beleidsplan is de werkgroep activiteiten belast met de 
opdracht om de molen op tal van manieren in de publieke belangstelling te brengen. 
Daarbij wordt de molen centraal gesteld vanuit verschillende perspectieven, met name het 
historisch, educatief en toeristisch perspectief.  
 
De werkgroep heeft reeds in 2008 een grote verscheidenheid aan taken opgepakt, die in 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en ook in 2014 enthousiast vervolg kregen.  
 

- Molen openstellen voor publiek  
- Molen inzetten voor (technische en historische) educatie     
- Molen een plek geven in de omgeving       
- Evenementen organiseren         
- Communicatie uitvoeren  

 
       

Molen openstellen voor publiek  
 
In 2014 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. Natuurlijk was de molen geopend tijdens onze vaste evenementen op de nationale 
molendagen (2de  weekend van mei), op de Dag van de Wind (2de Pinksterdag), het 
nationale monumentenweekend (2de  weekend van september), de Limburgse molendag 
(1ste  zondag van oktober) en op 2de  kerstdag.  
 
Om inkomsten te genereren werd ook in 2014 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 een  financiële bijdrage gevraagd. Er werden vooral meelproducten, 
boeken, ansichtkaarten, drankjes en pannenkoeken verkocht, maar ook andere artikelen 
zoals bijvoorbeeld tweedehands boeken. Dat alles levert een geringe geldstroom op.  
 
Bijzondere bezoeken en openstellingen  op afspraak waren:  

- Familiebezoeken    -  Kinderfeestjes 

- Buurtgroepen   -  Bedrijfsuitjes 

- Bijeenkomsten service-clubs -  Enkele privé-feestjes 

- Communiekantjes van Merselo -  Vergaderingen verenigigingen 

- Bedrijven met gasten  -  Scholen met buitenlandse gasten  

- Fietstochten: m.n. drie langeafstand-fietstochten en de RABO-fietstocht 
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Overzicht molenbezoek vanaf 2005 
 
Jaar bezoekers  

< 18 jaar 
 
 

bezoekers  
> 18 jaar 

totaal 
bezoekers 

aantal draaidagen / 
openstellingen 

aantal rond- 
leidingen 

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 

 
De stijgende lijn van het aantal bezoekers zet zich door in 2014, nadat 2013 een terugval 
kende vanwege het uitzonder slechte weer in het voorjaar en aan het begin van de zomer.  

Verder kwam weer een groot deel van de bezoekers van (ver) buiten de regio en uit het 
buitenland.  
 
 
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 verbande zijn 
inmiddels uitvoering zijn genomen, zoals de meandering van de Loobeek en het realiseren 
van een volmolen.  De belangrijkste samenwerkingspartners in 2014 waren: 

• ’t Raokeliezer  

• Historisch Platform Venray 

• Venray Monumentaal  

 
 
Evenementen in 2014 
 
Ook in 2014 zijn de ‘vaste’ evenementen georganiseerd.   
Daaraan kunnen nog enkele aanvullende evenementen toegevoegd worden, die in 2014 
voor extra publiciteit en bezoekers zorgden, namelijk de fietstocht van de RABO en het 
bevrijdingsconcert dat samen met Fanfare Sint Oda werd georganiseerd.  
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Evenementen in 2014 

 
     
 MAAND 
 

                              
E V E N E M E N T    

 
Mei (2de weekend) 

 
Nationale molendagen (Vrienden van de molen dag) 

 
Juni (2de Pinksterdag) 

 
Dag van de Wind 

 
6 september (1ste zaterdag) 

 
RABO-fietstocht 

 
September (2de  weekend) 

 
Open Monumentendag xxxxx 

 
Oktober (1ste zondag) 

 
Limburgse molendag (Koren op de Molen) 

 
12 Oktober    

 
Bevrijdingsconcert 

 
December (2e kerstdag) 

 
Molen open in kerstsfeer 

 
 

▪ De nationale molendagen werden redelijk goed bezocht, mede dankzij het mooie 
weer. De zondag staat in het teken van de ‘Vrienden van de molen’ –de donateurs- 
die extra in het zonnetje worden gezet. Op de zondag werden met kinderen  
cupcakes gebakken en dat was een enorm succes. 

 
▪ Op 2de pinksterdag werd voor het 6de jaar op rij de Dag van de Wind georganiseerd. 

Een zonovergoten dag met veel activiteit in en rond de molen en slechts één kort 
regenbui. Nadat die voorbij was, was het zodanig rustig in de lucht, dat bezoekers 
een duo-vlucht konden maken met de parasailers van Falcon Air uit Horst-America 
die hun oefenterrein op 2de Pinksterdag al sinds enkele jaren verplaatsen naar 
Merselo.  

 
▪ Op zaterdag 6 september was in de molen een stempel- en rustpost ingericht van de 

RABO-fietstocht. Het prachtige weer bracht een onverwacht groot aantal fietsers op 
de been, hetgeen tot een waarlijke invasie van fietsers leidde in en om de molen 
leidde.  

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

thema “Op reis’.  Aan dit thema werd gerefereerd door op het terrein achter de 
molen een aantal oude voertuigen op te stellen, variërend van huifkar tot open 
oldtimer. Publiek kon tochtjes maken door de omgeving van Merselo.  

 
▪ De 1ste zondag van oktober was de Limburgse molendag en dus vond het evenement 

Koren op de molen plaats. Er traden vier koren en een talentvolle jonge soliste op.  
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▪ Een bijzondere activiteit was het Bevrijdingsconcert op zondag 12 oktober dat 
samen met Fanfare Sint Oda was georganiseerd. Er was een toepasselijk concert 
voorbereid dat werd afgewisseld met fragmenten uit het dagboek van een 
Merselonaar tijdens de bevrijdingsdagen. Daarnaast verzorgde ’t Raokeliezer een 
kleine tentoonstelling in de molen over de oorlogsjaren en de bevrijding.                 
De molen was ingericht met slaapplaatsen en was verduisterd, zoals dat ook het 
geval was in periodes tijdens WOII waarin de molen onderdak bood aan evacuees 
en onderduikers. Tenslotte konden bezoekers rondritten maken met oude 
legerauto’s van enkele particulieren.  

 
 
▪ De kerstbijeenkomst vond voor de tweede keer plaats. De molen was prachtig 

versierd in kerstsfeer en trok onverwacht veel bezoekers die genoten van de 
chocolademelk en de glühwein. 

  
 
Overige activiteiten in 2014 
 

▪ Gedurende het voorjaar en de zomer vormde de molen vijf keer de start en twee 
keer de finish van lange afstand fietstochten. De langste fietstocht voer dit jaar naar 
Verona en dat was tevens de finish. De deelnemers zijn niet alleen uit Nederland 
afkomstig maar ook uit België, Duitsland en zelfs uit Japan. 

 
▪ Ter gelegenheid van de herdenking van 70 jaar bevrijding, werd het boekje “Koken 

in oorlogstijd’ in herdruk genomen.  
 
▪ Op 29 juni stond de molen op de Boerenmarkt in Castenray. De markt viel letterlijk 

in de regen. Op zondag 28 september stond de molen op de boekenmarkt in Venray 
en de verkoop verliep voortreffelijk.  

 
▪ Een graanmolen moet meel kunnen malen. We hebben in 2014 weer voldoende 

graan gekregen van (veevoeder)leveranciers, om meel van te malen. Daarnaast 
hebben we meel kunnen verkopen aan bezoekers om brood van te bakken. Dat meel 
betrekken we van de Groesbeekse molen, die gecertificeerd is om meel voor 
menselijke consumptie te verkopen. In 2014 werd ook Holtens molen uit Deurne 
geïntroduceerd als leverancier van spelt-producten. Dat is een aanwinst voor ons 
assortiment. 

 
▪ Vrijwilligers  

 Dank zij de vele vrijwilligers konden de evenementen een succes worden. Het 
 ontbrak in 2014 aan een geschikte datum voor een gezellige bijeenkomst voor de 
 vrijwilligers als dank voor al het werk van deze enthousiaste mensen.  Dat is spijtig, 
 maar in 2015 zullen we het goed maken.  
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Voor meer informatie over de evenementen en activiteiten: de website 
www.molenmerselo.nl en de digitale nieuwsbrieven van 2014. 
 
Communicatie 
 
De communicatie ofwel 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 (toeristische, culturele, educatieve) activiteiten rond de molen 
georganiseerd 

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

- het stichtingsbestuur is een initiatiefrijke, actieve en betrouwbare partner die graag 
samenwerkt. 

 
Publiciteit werd in 2014 vooral gezocht in 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 
  
De eigen website (www.molenmerselo.nl) waarop geïnteresseerden veel nieuws en 
informatie betreffende de molenkunnen vinden werd in 2014 weer door veel unieke 
bezoekers bezocht, waarbij de activiteiten- en nieuwspagina’s de meeste aandacht kregen. 
Bezoekers zijn vooral uit Nederland afkomstig, maar ook in het buitenland wordt de 
website regelmatig bekeken.  
 
Periodiek wordt er een digitale nieuwsbrief verzonden aan alle sympathisanten van de 
molen. Nieuwsbrief is ook te lezen op www.molenmerselo.nl In 2014 werden drie digitale 
nieuwsbrieven verstuurd aan ruim 200 e-mailadressen. 
 
Ook is de molenfolder in meerdere talen beschikbaar:  Duits, Engels, Frans, Pools en 
Italiaans. Deze folders zijn op de website te downloaden.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.molenmerselo.nl/
http://www.limburgsemolens.nl/
http://www.molenmerselo.nl/
http://www.molenmerselo.nl/
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Beheer en onderhoud 
 
 
Inspectie monumentenwacht 
 
In 2014 vond er geen inspectie plaats door de Monumentenwacht Limburg; dat gebeurt 
om de twee jaar.   
 
 
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.  
 
 
Veiligheid 
 
In eerdere jaren is er al gekeken naar een veilige werksituatie voor de molenaars en naar 
een veilige omgeving voor onze bezoekers. In 2014 hoefde hier geen specifieke acties op 
ondernomen te worden.  

 
 

Uitgevoerd onderhoud 
 

De periode van de nieuwe zesjarige onderhoudsplanning werd in 2014 aangevangen, maar 
in dat kader werden nog geen werkzaamheden uitgevoerd.  Wel werd de molen van binnen 
opnieuw gekalkt. Dat gebeurde samen met een groot aantal vrijwilligers. In december werd 
de molen helemaal schoongemaakt met behulp van compressoren, om muizen en ander 
ongedierte uit te bannen 
In najaar werden de  schoren geschilderd die in 2013 waren aangebracht en nog in de 
grondverf stonden. Die kosten werden al in 2013 door schildersbedrijf Manders in 
rekening gebracht.  
 
 
Directe omgeving van de molen 
 
De heemkundekring het Roakeliezer is in 2014 weer druk geweest met het “omveld” van de 
molen.  

- De groentetuin met vergeten groenten en de graanveldjes met diverse graansoorten 
werden weer ingezaaid, onderhouden en de opbrengst werd geoogst. De jonge 
fruitstamboompjes brachten weer goed vruchten  
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- De schaapherder kwam regelmatig langs om de schapen op de molenberg te laten 
grazen. Het gras blijft hierdoor kort en de belt wordt mooi vast aangestampt. 

 

Financieel 
 
 
Instandhoudingssubsidie 
 
Zoals al genoemd beschikt de stichting Nooit Gedacht over  een onderhoudssubsidie van 
het rijk, voor de periode 2014-2019, die 50% van de onderhoudskosten dekt.  
 
 
Inkomsten door ‘Vrienden van de molen’ 
 
Aangezien de subsidies voor instandhouding van provincie en gemeente zijn komen te 
vervallen, is reeds in 2013 gestart met het vergroten van de geldstroom; er werd in april 
2013 een huis aan huis actie in Merselo gevoerd. Dat resulteerde in een aantal structurele 
donateurs en een aantal eenmalige giften, maar –wellicht vanwege de economische crisis- 
veel minder dan verwacht. Overigens zijn er in 2014 slechts enkele ‘vrienden’ geweest die 
hun bijdrage hebben stopgezet. Toch heeft deze ervaring in 2013 het bestuur doen 
besluiten om voorlopig terughoudend te zijn in het actief benaderen van mensen voor een 
structurele financiële bijdrage. De lokale PLUS supermarkt is sponsor in natura.  
 
 
Subsidie en fondsverwerving in 2014 
 
Er werden in 2014 geen subsidies aangevraagd of fondsen aangeboord, omdat enerzijds de 
mogelijkheden van subsidiegevers sterk verminderd zijn en anderzijds er geen grote 
investeringen gedaan hoefden te worden die aanleiding gaven tot het werven van fondsen.  
 
 
Inkomsten door activiteiten 
 
Ook in 2014 werden inkomsten gegenereerd uit vrijwillige bijdragen van bezoekers en uit 
opbrengsten van de diverse activiteiten.   
 
 
Uitgaven voor onderhoud 
 
Zoals genoemd zijn de begrote onderhoudswerkzaamheden in 2014 om moverende 
redenen niet volgens plan uitgevoerd. Het daarvoor beschikbare bedrag is overgeheveld 
naar 2015 e.v. 
 
 
Onze subsidieverstrekker 2014   
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Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  
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JAARREKENING 2014 STICHTING NOOIT GEDACHT

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening
2010 2011 2012 2013 2014

Saldo 1-1 33.090 34.274 42.898 52.903 41.336

Inkomsten

Bijdrage molenbezoekers 274 357 824 1.259 1.399
Rondleidingen e.d. 837 1.029 874 156 872
Meelverkoop -6 557 463 662 762
Molendagen 100 0 924 1.225
Dag vd Wind 538 1.183 817 252
Overige activiteiten -212 308 618 95 2.268
Boeken 523 592 456
Vrienden 650 2.050 1.350 1.471 1.016
Sponsoren 1.000 2.300 1.750 1.000
Donaties 1.369 490 2.015 1.443 979

Exploitatiesubsidie 3.758 0 0 0
Kern met Pit 1.000
Projectsubsidies 2.575 0 0 0

Nat. Restauratiefonds 0 2.443 1.314 10.300 3.936
BRIM - Venray 0 3.425 3.425 3.425

Rente spaarrekening 328 417 580 721 493

Totaal inkomsten 11.210 14.559 15.476 23.601 12.181

Uitgaven

Nuts-voorzieningen 157 84 133 338 -94
Verzekeringen 1.345 1.371 1.481 1.443 1.568
Contributies/abonn 45 265 50 50 53

Bestuur/representatie/overige kosten 1.397 50 1.030 1.333 989

Onderhoud BRIM (gepland) 0 4.072 2.190 31.845
Onderhoud incidenteel 387 348 720 159 79
Arbo - RIE - PVA 376 0 0 0 0

Investering toiletvoorziening 370 0 0 0 0

Project boek 4.375 -90 -132
Project vitrinekast 1.575 0
Project

Totaal uitgaven 10.027 6.101 5.471 35.167 2.595

Totaal reserveringen 20.855 23.059 25826 22.407

Saldo 31-12 13.418 19.673 27.077 18.929

Reserveringen 20.855 23.059 25.826 22.407
166

Banksaldo 31-12 incl. reserv. 34.274 42.898 52.903 41.336 50.922

Spaarrekening saldo 31-12 45.000,46
Rekening courant saldo 31-12 4.156,36
Totaal saldo saldo 31-12 49.156,82

Nog te ontvangen
HM afrek. 4e kw. 2014 1.405,53        
Vrienden v/d M 2.014 360,00           

50.922,35     


