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Voorwoord          3 

 
 
Hierbij treft u aan het jaarverslag over 2008 van Stichting Nooit Gedacht. 
 
Met dit verslag willen wij onze subsidiegevers, sponsoren, vrienden en 
samenwerkingspartners informeren over de resultaten van het gevoerde beleid. 
 
De basis van onze activiteiten is het in augustus 2008 vastgestelde beleidsplan. 
 
Het vernieuwde bestuur is samen met de werkgroepen en de vrijwilligers enthousiast bezig 
geweest de doelstellingen uit het beleidsplan te verwezenlijken.  Wij menen daarin in 2008 
goed geslaagd te zijn en zullen in 2009 de ingeslagen weg vervolgen. 
 
Ook de komende jaren zullen wij ons met niet aflatende inzet richten op de in het 
beleidsplan verwoorde doelstellingen: 
 
Het doel van de stichting is 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. Dat wil zeggen de belangstelling voor de molen 

stimuleren en draagvlak voor het in stand houden creëren: activiteiten. 
 
Wij danken onze vrijwilligers, 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, juni 2009  
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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 en er 
werd een tweetal werkgroepen opgericht, ‘Beheer’ en ‘Activiteiten’. 
 
Per ultimo 2008 werd het bestuur gevormd door: 
 
Johan Zegers, voorzitter 
Pieter Weerts, secretaris 
Hans Claessens, penningmeester 
Teja Michels, bestuurslid ‘Activiteiten’ 
Gerrit Kateman, bestuurslid ‘Beheer’ 
 
 
met als adviseurs: 
 
Helma Michels, molenaar 
Jan Loonen, lid provinciale staten 
Jacques Ritz, gilde vrijwillig molenaars, watermolenaar 
 
 
De werkgroep ‘Activiteiten’    en de werkgroep ‘Beheer’ 
 
Teja Michels, bestuurslid ‘Activiteiten’  Gerrit Kateman, bestuurslid ‘Beheer’ 
Reina Faber      Hans van Meijel 
Mariet van Osch     Wim Linders 
Kitty Janssen      Harry Michels 
Coby Weerts      Joep Pubben 
Helma Michels     Helma Michels 
 
 
 
De vrijwillige molenaars zijn: 
 
Helma Michels 
Lambert Michels 
Coby Weerts (in opleiding) 
Jan van Erp (in opleiding) 
 
Daarnaast kon op de steun van een aantal vrijwilligers gerekend worden. 
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Bestuur 
 
 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur 5 keer (juli, september t/m december). 
 
Om de diverse subsidies toegekend te krijgen was er veelvuldig contact met gemeentelijke, 
provinciale en rijksoverheden. Een en ander resulteerde in toekenning van de gevraagde 
subsidies voor het structurele onderhoud aan de molen gedurende de komende 6 jaar. 
 
Met de gemeente was ultimo 2008 nog overleg gaande betreffende een eenmalige 
subsidiering voor exploitatie en aanloopkosten. 
 
Om de banden met samenwerkingspartners aan te halen sloot de Stichting zich aan bij het 
Historisch Platform Venray. Ook werden andere bijeenkomsten bezocht, zoals ‘Groen 
Podium’ en ‘dorpen in het groen’. Eén van de bestuursleden werd genomineerd als 
afgevaardigde van de Stichting Nooit Gedacht in de nog op te richten Stichting 
Schaapscompagnie Merselo. 
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Activiteiten 
 
 
In het verlengde van het beleidsplan dat in de zomer van 2008 werd vastgesteld, startte 
kort daarna de werkgroep Activiteiten. De werkgroep heeft tot doel 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 een grote verscheidenheid aan taken opgepakt op de volgende 
terreinen: 
 

- Molen open voor publiek      
- Molen in omgeving       
- Evenementen         
- Vrijwilligers        
- Sponsors en Vrienden         
- Communicatie        
- Fondsen en subsidies  
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 7 
De ontplooide activiteiten in 2008 
 
 
Molen  open voor publiek  
 
In het afgelopen jaar was de molen elke 2de en 4de zaterdagmiddag van de maand open en 
werd 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. Tenslotte was de molen 
geopend tijdens de nationale molendagen (2de  weekend van mei), de Limburgse 
molendag (1ste zondag van oktober) en het nationale monumentenweekend (2de weekend 
van september) en bij  lokale evenementen.  
 
Om inkomsten te genereren werd een financiële bijdrage gevraagd voor  bezoek en 
rondleidingen, voor accommodatie voor fotoreportages en voor kinderfeestjes en werden 
meelproducten, ansichtkaarten en drankjes verkocht.  
 
In 2008 werd een start gemaakt met het verbeteren van de ruimte op de begane grond, 
zodat het publiek beter ontvangen kan worden. De aanvullende plannen hiertoe zijn ook 
gereed en zullen in 2009 gerealiseerd gaan worden.  
 
Overzicht molenbezoek vanaf 2005 
Jaar bezoekers  

< 18 jaar 
 
 

bezoekers  
> 18 jaar 

totaal 
bezoekers 

aantal 
draaidagen 

Aantal 
rondleiding
en 

2005 205 340 545 21 4 
2006 240 590 830 35 14 
2007 380 468 848 57 21 
2008 375 850 1225 55 22 

 
Bijzondere bezoeken in 2008 waren: 

- Het Raaylandcollege met buitenlandse leerlingen 
- Communiekantjes van Merselo 
- Basisschool Merselo in verband met geschiedenisles 
- B en W van de gemeente Venray op initiatief van stichting De Marke, 
- De dorpsraad van Merselo in verband met samenwerking in de Schaapscompagnie 
- Enkele vrouwenverenigingen uit de regio 
- Een aantal malen is de molen gebruikt als fotolocatie. 
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Molen en andere initiatieven in de omgeving  
 
In 2008 zijn plannen ontwikkeld om de molen een plek te geven binnen verschillende 
lokale ‘verbanden’. Het gaat met name om de cultuurhistorische verbanden, waarin ook de 
Schaapscompagnie, ’t Raokeliezer en De Rooyse Schans participeren. En het gaat om de 
plaats binnen de toeristische infrastructuur. In de nabije omgeving worden diverse 
natuurgebieden en toeristische routes ontwikkeld. De molen kan daarin een rol van 
betekenis gaan vervullen. De concrete ideeën hierover zijn verwoord in het beleidsplan 
2008-2013 en in oktober 2008 werden die gepresenteerd aan de Dorpsraad.  
 
Samengevat wordt –en werd reeds in 2008- de samenwerking met andere partners 
praktisch vorm gegeven door samen te werken bij concrete evenementen, door 
gezamenlijk op te trekken bij PR-activiteiten en door  samen plannen te maken rondom de 
revitalisering van het culturele erfgoed in Merselo en de regio.  
 
De belangrijkste partners in 2008 waren 

• Schaapscompagnie Merselo  
• ’t Raokeliezer  
• Historisch platform Venray 
• De Rooyse Schans en de Volmolen 
• Venray Monumentaal 
• Mooiland 
• De Marke 
• Dorpen in het groen 

 
 
Evenementen  
 
In februari 2008 participeerde de molen in het initiatief van de Merselose dorpsraad om 
een straatnaambord, de ‘Mulders Franshof’,  feestelijk te onthullen. Dit initiatief van de 
dorpsraad was bedoeld als postuum eerbetoon aan Mulders Frans, de bijnaam van Frans 
Michels, die in de oorlogsjaren 1940-1945 de molenaar op de molen was. Frans was tijdens 
de oorlog actief in het verzet en was van grote betekenis voor de bewoners van Merselo en 
voor onderduikers in de omgeving. Helaas is hij in 1944 op 22 jarige leeftijd door 
vijandelijke kogels om het leven gekomen. De verwevenheid van de verzetsgeschiedenis 
van Frans is vanzelfsprekend nauw verbonden met de historie van de molen. 
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De molenstichting maakte voorts in het voorjaar van 2008 plannen om jaarlijks 
terugkerende evenementen te organiseren om de molen meer in de belangstelling te 
brengen en gaf daar in 2008 voor zover mogelijk, al op kleine schaal, uitvoering aan.  
 
 
 
 
     MAAND                              E V E N E M E N T    
Mei (2de weekend) Nationale molendagen = “Vrienden van de molen dag” 
Juni (2de Pinksterdag) “Merselose dag van de wind” = windmolenfair 
September (2de  
weekend) 

Nationale monumentenweekend =  “Het draait om 
monumenten “ 

Oktober (1ste zondag) Limburgse molendag = “Koren op de Molen”    
 
In 2008 werd aandacht besteed aan de Nationale Molendag. Op de Nationale Molendag 
stonden alle molens van Nederland in de aandacht. Deze dag had op de Merselose molen 
een kleinschalig en huiselijk karakter. Ontmoeting van sympathisanten van de molen en 
een ontspannen sfeer stonden centraal, hetgeen werd bevorderd door het stralende 
lenteweer.  
 
Tijdens het Monumentenweekend, dat in 2008 het thema ‘Sporen’  had, werd rondom de 
molen  een bescheiden monumentenmarkt ingericht onder het motto  “Het draait om 
monumenten”.  Deze markt werd georganiseerd in samenwerking met ’t Raokeliezer en de 
Stichting Kruisen en Kapellen. Er kon kennis gemaakt worden met enkele andere 
monumenten in de streek. Enkele fiets- en wandelroutes werden langs de molen geleid.  
 
De Limburgse Molendag stond in het teken van “Koren op de molen” . Er traden drie a 
capella koren onder de molen op, hetgeen qua akoestiek en sfeer een groot succes was. 
Ondanks het barre weer waren alle betrokken koren zo enthousiast dat ze gelijk tekenden 
voor 2009.  
 
Tenslotte werden in 2008 de eerste voorbereidingen getroffen voor een groot evenement 
op tweede Pinksterdag 2009; op die dag zal in het kader van de Merselose dag van de wind 
een grote Windmolenfair georganiseerd gaan worden.  
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Vanuit onderstaand concept werd de aanzet voor de opzet van deze dag gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 WIND 
 

Windmolens 
        Toen 

Windmolens 
       Nu 

 Marktje: 
m.b.t. zeilen 

Weer -
amateurs 

   Vlieger-
wedstrijden 

  Luchtballon 
       varen 

  Vlieger-
workshops 

Theater  
v.d.  Wind 

Wind: gezegdes + 
spreekwoorden  

Windmolen 
      Fair  

    springen 
  Parachute- 

Expositie 
modellen 
(bijv. ½ jaar) 

 
 
 
Werven vrijwilligers  
 
In 2008 zijn veel nieuwe vrijwilligers actief geworden om de molenstichting te besturen en 
om binnen twee werkgroepen –beheer en activiteiten- het kleine onderhoud in en rond de 
molen uit te voeren en ter voorbereiding van de verschillende activiteiten. Naast de 
bestuursleden en de werkgroepleden zijn er ook extra vrijwilligers nodig om te aanvullend 
daarop ondersteunen bij de activiteiten van de molen. In 2008 zijn er ook al 5 extra 
vrijwilligers actief geworden. Het voornemen is om de vrijwilligers geregeld bijeenkomen, 
zodat zij zich betrokken weten bij de molen, onder andere zal door het bestuur van de 
stichting  jaarlijkse een gezellige bijeenkomst georganiseerd worden, waarbij 
werkgroepleden en alle vrijwilligers worden uitgenodigd.  
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Sponsors en Vrienden  
 
In het najaar van 2008 is ook een start gemaakt met het werven van nieuwe zakelijke 
sponsors en het werven van vrienden van de molen, die financiële bijdragen aan de molen 
leveren. Dat is noodzakelijk om te voorzien in het forse aandeel eigen inkomsten dat 
gegenereerd moet worden.  
 
 
Voor bedrijven is het interessant om sponsor te zijn omdat het bedrijf dan wordt 
geassocieerd met een goed doel (cultuur historisch erfgoed), de naamsbekendheid groter 
wordt via publicaties e.d. van de molen en tenslotte omdat het mogelijkheden biedt om 
met personeel of buitenlandse gasten gratis exclusieve excursies te maken. Er werden in 
2008 reeds een twintigtal bedrijven persoonlijk benaderd door de verschillende 
bestuursleden met een respons van ca. 70%.  Een enkele sponsor levert artikelen in natura. 
 
Voor particulieren is het aantrekkelijk om ‘vriend van de molen’ te zijn, omdat je daardoor 
hoort bij een groep leuke mensen met interesse voor cultuur en historie, je gemakkelijk 
kunt langskomen met je kinderen of familie voor een rondleiding, je uitgenodigd wordt 
voor een speciale vriendendag en informatie ontvangt over de andere evenementen die 
worden georganiseerd. Er werden in het laatste kwartaal van 2008 al ruim 20 vrienden 
geworven.  
 
 
Communicatie 
 
Voorts is in de tweede helft van 2008 met een gerichte aanpak van de communicatie- ofwel 
PR-activiteiten. Deze hebben tot doel (lokaal en regionaal) bekendheid te geven aan de 
historische en maatschappelijke betekenis van de molen en daarmee belangstelling op te 
roepen van bezoekers, vrijwilligers en financiers. De belangrijkste ‘boodschap’ die 
uitgedragen wordt is: 
 

- de molen is belangrijk historisch (industrieel) erfgoed  
- de ligging is prachtig 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 bestuur is een initiatiefrijke, actieve en betrouwbare partner die graag 

samenwerkt. 
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Er werd in 2008 vooral gepubliceerd in Peel&Maas, de Limburger, Os Krentje, in 
publicaties van andere organisaties zoals het HPV en via de kabelkrant.   
 
Er is in het verslagjaar een website (www.molenmerselo.nl) ontworpen en onderhouden 
waarop geïnteresseerden veel nieuws en informatie betreffende de molen en de Stichting 
kunnen vinden. Het overzicht van bezoekers laat zien dat hier behoefte aan is. Er waren in 
het verslagjaar 406 unieke bezoekers die 4174 pagina’s bekeken hebben en per bezoek 
gemiddeld ruim 2 minuten op de site rondkeken. In het bijzonder de activiteiten en de 
nieuwspagina werden zeer goed bezocht. Bezoekers waren uiteraard vooral uit Nederland 
afkomstig, maar ook in het buitenland werd de site bekeken.  
 
Om ook onze buitenlandse gasten beter te informeren zal onze molenfolder in 2009 
vernieuwd worden en in meerdere talen beschikbaar komen. Gedacht wordt aan 
Nederlands, Duits, Engels, Frans, Pools en Italiaans. Deze brochures zullen ook op de 
website te downloaden zijn. (Dit is op het moment van uitgave van dit jaarverslag 
gerealiseerd.) 
 
Daarnaast zal in 2009 ook onze eerste digitale nieuwsbrief het licht zien. (Op dit moment 
zijn reeds 2 nieuwsbrieven samengesteld.) 
 
 
Subsidie en fondsverwerving 
 
Tenslotte is in 2008 een aantal instanties benaderd om middelen voor de activiteiten van 
de molen te vragen. Er werden financiële bijdragen ontvangen van het HPV voor het 
maken van een boekje over de historie van de molen. De Eon en de Rabobank wees een 
subsidieverzoek af, maar schonken toch een bescheiden bedrag om het moleninitiatief te 
ondersteunen. De overige twee aanvragen (ANWB en gemeentelijke evenementensubsidie) 
zijn pas in 2009 in behandeling genomen.  
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Beheer 
 
 
Zoals al geschreven is in juli 2008 de organisatiestructuur van Stichting Nooit Gedacht 
aangepast. De werkgroep “Beheer” heeft op dat moment de stand van zaken vastgelegd. 
 
 
Stand van zaken juli 2008. 
 
In 1995 is de molen grondig gerenoveerd. Eigenlijk kan gesteld worden dat het binnenwerk 
geheel vernieuwd is met gebruikmaking van nog bestaande onderdelen. Het buitenwerk is 
geconserveerd om verder verval tegen te gaan. De kapconstructie is geheel vernieuwd. 
 
Vanaf deze renovatie van de molen tot medio 2008 is er weinig of geen onderhoud aan de 
molen uitgevoerd, behoudens dat welk voor het draaien en malen van de molen hoogst 
noodzakelijk werd beschouwd. Het achterstallig onderhoud in 2008 is verklaarbaar: aan 
nieuwe onderdelen uit 1995 hoefde natuurlijk in den beginne weinig of geen onderhoud te 
worden uitgevoerd. Verder waren er geen of onvoldoende eigen middelen en kennis om het 
onderhoud te doen uitvoeren. 
 
Kort en bondig: er dient in 2008 geld geregeld te worden voor het onderhoud. 
 
 
Nieuw subsidiebeleid. 
 
In 2006 is door het ministerie een nieuw subsidiebeleid ontwikkeld: de BRIM: Besluit 
Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. Vanaf dan wordt er geen subsidie meer 
gegeven voor renovatie of vernieuwbouw. Er wordt vanuit gegaan dat alle monumenten op 
goed niveau van onderhoud zijn. Enkel een bijdrage in het regulier onderhoud moet 
voldoende zijn om de monumenten in Nederland in stand te houden. Zo ook voor de 
molen Nooit Gedacht. 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het onderhoud conform de BRIM dient 
er periodiek elke 6 jaar een PIP gemaakt te worden: een Periodiek Instandhoudings Plan. 
In dit plan dient beschreven te zijn hoe de toestand van de molen op enig moment is, wat 
de geplande onderhoudswerken voor de komende 6 jaren zijn en wat deze onderhouds-
werken de komende 6 jaren aan financiële middelen vergen. De aanvraag voor de BRIM 
diende uiterlijk 01 oktober 2008 ingediend te zijn. 

 
Door onze molenbouwer, Beijk Molenbouw BV, is in maart 2007 een PIP samengesteld, 
inclusief bijbehorende begrotingen. Deze zijn als BRIM-aanvraag ingediend bij het 
Ministerie, ergo RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). 
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Van het RACM ontving Stichting Nooit Gedacht eind december 2007 een beschikking voor 
subsidie ten bedrage van € 30.000,= waarbij de totale onderhoudskosten waren 
vastgesteld op € 50.879,=. Met deze beschikking diende alsnog verder subsidie 
aangevraagd te worden bij de lagere overheden Provincie en Gemeente. Deze aanvraag is 
blijven liggen tot het najaar 2008. 
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Medio 2008 bleek dat door de Provincie nadere eisen zijn gesteld aan de subsidie-
verstrekking: de Provincie hanteert een minimumbedrag van € 10.000,= en stelt dat de 
Gemeente een gelijk bedrag subsidieert. Verder stelt de BRIM dat 10 % van de 
onderhoudskosten door de eigenaar van de molen i.c. Stichting Nooit Gedacht zelf dient te 
worden opgebracht. 
 
Vanwege de eis van de Provincie voldeed de aanvankelijke aanvraag niet: het 
minimumbedrag van € 10.000,= wordt niet gehaald. Het was daarom noodzakelijk de 
onderhoudskosten aan te passen zodat wel aan deze eis kon worden voldaan. Hiervoor 
werd in eigen beheer een aangepaste begroting samengesteld.  
 
Verder werd er alvast een eerste gesprek met de gemeente belegd aangaande deze 
subsidieverordening, waaruit bleek dat de gemeente Venray nog onvoldoende kennis heeft 
van deze verordening (er waren nog geen aanvragen binnengekomen, wij waren de eerste). 
De gemeente hanteerde nog oude uitgangspunten en derhalve was er sprake van 
collegebesluiten die aanpassing behoeven. 
 
De in eigen beheer opgestelde onderhoudsbegroting werd eind augustus 2008 ingediend 
bij RACM met de vraag de subsidiabele kosten van € 79.319,= vast te stellen. Het 
subsidiebedrag vanwege het Rijk blijft de eerder genoemde € 30.000,-. Met deze 
verhoogde vaststelling van subsidiabele kosten is het mogelijk subsidie te verkrijgen bij 
zowel Provincie als Gemeente. Het Rijk reageerde heel ambtelijk: men wilde in eerste 
instantie geen medewerking verlenen; hun subsidiebedrag verandert niet, dus waarom een 
andere toewijzing vaststellen, was hun redenering. Na heel veel overleg, zowel telefonisch 
als via e-mail was het mogelijk om de juiste ambtenaar er toe te bewegen uiteindelijk een 
gewijzigde, verhoogde onderhoudspost vast te laten stellen. 
 
Pas medio december 2008 werd door RACM aan ons verzoek voldaan en ontvingen we een 
gewijzigde beschikking voor de BRIM subsidie. 
 
Ondertussen hebben we natuurlijk niet stil gezeten:  
Met de gemeente Venray is structureel overleg gevoerd om structurele subsidie te 
verkrijgen in het kader van de BRIM: eind december 2008 werd toegezegd dat na 
accordering van het Rijk door de Gemeente een bedrag van € 20.550,- aan subsidie 
verstrekt kan worden voor de periode 2008 t/m 2013.  
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Bij de provincie is onze aanvraag van de subsidie ook al sinds september in bezit. Op 12 
februari 2009 ontvingen we de toezegging van de provincie om een gelijk bedrag als de 
gemeente te verstrekken: € 20.550,- 
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Uit te voeren onderhoud. 
 
In totaal is nu door de subsidievertrekkers een bedrag van € 71.100,= aan subsidie 
toegezegd. De resterende € 8.219,- zullen we zelf op moeten brengen. 
 
Kort en bondig: tijd om het onderhoud aan de molen te gaan regelen. 
 
De voor 2008 opgenomen onderhoudswerken in de meerjarenbegroting betreffen in 
hoofdzaak schilderwerk, houtrotherstel, reparaties aan de bliksem afleidingsinstallatie en 
wat dakwerk. 
 
Uit een eerdere inspectie blijkt dat de bliksem afleidingsinstallatie van de molen 
gereviseerd dient te worden. Hiervoor wordt opdracht verstrekt. De uitvoering ervan 
gebeurt tijdens het schilderwerk aan de molen in het voorjaar 2009. 
 
In eigen beheer is een Bestek en Voorwaarden samengesteld voor de uitvoering van het 
schilderwerk aan de molen. Dit werk betreft de grootste uitgavenpost in de eerder 
genoemde onderhoudsbegroting, Er is ongeveer € 20.000,- voor begroot. Bij drie 
bedrijven werd in oktober 2008 in concurrentie offerte gevraagd voor uitvoering van dit 
schilderwerk. (Op 18 februari 2009 verstrekken we opdracht voor het schilderen van de 
molen, met de restrictie dat dit vóór Pinksteren 2009 gereed zal zijn.) 
 
Verder is in de begroting voor het uitvoeringsjaar 2008 een post opgenomen voor herstel 
van houtrot aan de staart en de schoren van de molen. Hiervoor wordt medio 2009 
opdracht verstrekt, uitvoering zal najaar 2009 geschieden. 
 
Dagelijks onderhoud. 
 
In onze molen wordt niet meer zoals vroeger dagelijks gewerkt en gemalen. Toch moet er 
regelmatig zogenaamd “dagelijks” onderhoud gepleegd worden: van alle draaiende delen 
moet nagekeken worden of deze nog voldoende gesmeerd lopen. Houten onderdelen 
moeten regelmatig opnieuw vastgezet worden met wiggen en dergelijke. De wieken moeten 
gecontroleerd, de meelzolder dient in optima forma te verkeren, alles moet natuurlijk 
schoon zijn en de omgeving moet er netjes bijliggen. 
 
Met de stichting ‘t Raokeliezer zijn we overeengekomen om bij de molen graanveldjes aan 
te leggen, zij zorgen zodoende ook voor een goed aanzien van de molen. 
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Dit dagelijks onderhoud wordt in hoofdzaak uitgevoerd door onze vrijwillige molenaars, 
bijgestaan door de mensen van de werkgroep Beheer. 
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Veiligheid. 
 
Een molen is feitelijk een grote draaiende machine waar je in en op kunt klimmen. Een 
industrieel monument wat als een gevaarlijk werktuig moet worden aangemerkt. 
Voor zowel molenaars als bezoekers dient het bestuur van de Stichting te regelen dat het 
voor een ieder veilig is en blijft. 
 
Stichting De Hollandsche Molen heeft via internet online geregeld dat aangesloten 
organisaties een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) voor molens kunnen maken. 
Volgens deze systematiek wordt elk onderdeel van een molen als ook elke handeling die 
molenaar of bezoeker aan de molen verricht beoordeeld op gevaar. Er wordt gekeken naar 
gevaar voor lichaam en gezondheid. Vervolgens wordt voor de oplossing van aanwezige 
gevaarlijke situaties een Plan Van Aanpak (PVA) gemaakt 
 
In eerste instantie hebben we eind 2008 alle mogelijke risico’s geïnventariseerd en 
beschreven. Gelijktijdig is een urgentie aangegeven of zaken wel of niet snel verholpen 
moeten worden. 
 
Na de inventarisatie is een evaluatie gemaakt met daarbij een PVA voor het oplossen van 
de aangetroffen gevaarlijke situaties en handelingen. Hierbij is zowel de situatie van de 
molenaars als de bezoekers beschouwd. In dit PVA is de urgentie van oplossen natuurlijk 
ook aangegeven. Begin 2009 wordt gestart met het oplossen van alle urgente zaken alsook 
al die problemen die met weinig of geen moeite (geld) geregeld kunnen worden. 
 
 
Toekomstige investeringen. 
 
In het bestuur is aangegeven dat het wenselijk is om de molen te voorzien van een 
informatieruimte, een adequate toiletruimte en een keukentje. Het is mogelijk dit in de 
bijruimtes direct achter de molen te realiseren. 
 
In 2008 is bij de gemeente Venray voor deze voorzieningen financiële steun aangevraagd. 
(en begin 2009 is deze steun ook door de gemeente Venray toegezegd). Er zijn ook andere 
bronnen en geldschieters die deze voorzieningen mogelijk moeten maken. Medio 2009 
zullen deze voorzieningen uitgevoerd moeten worden om de molen in een breder 
perspectief in het “middelpunt” van Merselo te kunnen plaatsen: deze investeringen 
bieden ons meer mogelijkheden om groepen mensen conform de eisen van deze tijd te 
kunnen ontvangen. 
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Financieel 
 
 
 
 Begroting Rekening Begroting 
 2008 2008 2009 
    
Beginsaldo 112 112 4053 
    
Inkomsten    
    
Activiteiten/vrienden/sponsoren 1000 4552 3560 
Subsidies tbv onderhoud 18901 0 26551 
Exploitatiesubsidie 2006 / 2009 0 822 3758 
Project subsidies 0 0 2250 
    
Uitgaven    
    
Exploitatie/verzekering/contr./kstn 2410 1433 2915 
Gepland onderhoud 21000 0 29500 
Projecten 0 0 2250 
Reservering onderhoud onvoorzien 500 0 1000 
Arbo – RIE – PVA 0 0 1500 
Investering toiletvoorziening 1000 0 1000 
Investering expositievoorziening 0 0 2000 
    
Eindsaldo -/- 4897 4053 7 
 
 
 
Korte toelichting: 
 
Omdat in 2008 de subsidiering niet volledig rond was zijn er ook geen onderhouds-
uitgaven geweest. De subsidies, onderhoudsuitgaven en investeringen in ‘Begroting 2009’ 
bevatten derhalve tevens de in 2008 begrote bedragen.  
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Onze sponsoren, vrienden en donateurs in 2008 
 
Gemeente Venray 
Provincie Limburg 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten   
 
B&B onroerende zaken 
Cafe Den Tommes 
De Lekkernij / 't Anker  Catering en Partycentrum 
De Mulder & Strijbos 
Gerard de Baaij Advies 
Gunhoek Groenvoorziening Oirlo 
Handelskwekerij Venray - Lindetrans 
Hermkus - Hof 
Keuten van Loon B.V. 
Michels Organisatie Ontwikkeling 
Mija Kleinoffsetdrukkerij 
PLUS G. van Dijck 
P. Smits Dakbedekkingen 
Poot tweewielers 
Schoonmaakbedrijf van den Heuvel 
 
 
C.M.B. Hendriks 
Dhr. G. Janssen 
Fam. A. du Pree-vd Slik 
Fam. A. van de Venne 
Fam. I. Ploeger-Ewals 
Fam. J. Engels 
Fam. J. Michels-Janssen 
Fam. J. Pubben 
Fam. L. Michels 
Fam. M. Arts 
Fam. M. van Enckevort-Lormans 
Fam. P. Weerts 
Fam. R. de Jong 
Fam. T. Ewals 
Fam. Th. Martens 
Fam. W. Gielen 
Fam. W. Prevoo-Gubbels 
Mevr. J. van Soest 
 

A. van Hoof 
Broederscongregatie 
F. Muijsers 
Fam. Janssen 
G. Arts 
J. Bonants 
J. Cornelissen Loes en Marlie 
J. Pompe 
J. Pubben 
J. van Enckevort 
L . Velders 
M. Bellersen 
P. Bouten 
W. van Valen 
Y. Mante 
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