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Voorwoord
Met dit jaarverslag van de Stichting Nooit Gedacht over 2013, 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.
Het in 2008 vernieuwde bestuur is samen met de werkgroepen en met de vrijwilligers ook
in 2011 enthousiast en constructief bezig geweest de doelstellingen uit het beleidsplan te
verwezenlijken. Wij zullen de ingeslagen weg in 2014 vervolgen.
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, april 2014
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Organisatie
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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 2013 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, molenaar
Jan Loonen, wethouder gemeenten Venray

De werkgroep ‘Activiteiten’

De werkgroep ‘Beheer’

Teja Michels, bestuurslid ‘activiteiten’
Mariet van Osch
Kitty Janssen
Helma Michels
Petro Loonen
Mieke Michels-van den Akker
Els Michels

Gerrit Kateman, bestuurslid ‘beheer’
Wim Linders
Joep Pubben
Helma Michels

De vrijwillige molenaars zijn:
Helma Michels
Lambert Michels
Wil Weijers
Mark Camps
Toon van As (instructiemolenaar)
Tenslotte kon wederom op de steun van een tiental vrijwilligers gerekend worden.
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Bestuurszaken
In het verslagjaar 2013 vergaderde het bestuur vijf keer.
In 2014 vond er een wijziging in de bestuurssamenstelling plaats. Het bestuur kreeg een
nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester.
De financiële voorwaarden - met name via de Brim - waren door de in 2008 en 2009
uitgevoerde financieringsactiviteiten tot en met 2013 afgedekt en daarom kon het bestuur
de aandacht richten op de geplande onderhoudswerkzaamheden.
Daarnaast richtte het bestuur zich op het aanvragen van instandhoudingssubsidie voor de
nieuwe planperiode 2014 – 2019. Tevens werden vanwege in de teruglopende subsidies
activiteiten opgepakt om donateurs te werven.
Ook kon het bestuur haar energie richten op het organiseren van de geplande activiteiten
voor het publiek, zoals de nationale molendagen en het nationale monumentenweekend,
de Dag van de Wind en Koren op de Molen.
In 2013 werd door de stichting Nooit Gedacht een bijzondere inspanning geleverd: de
Venrayse Molenfietsroute. Er werd een route uitgezet van 65 km en er werden
informatieborden geplaatst op alle plaatsen waar een molen staat of ooit gestaan heeft. Er
werd een mooie folder en websitepagina gemaakt en de route werd bewegwijzerd.
Om de banden met samenwerkingspartners te blijven onderhouden bezocht (een
afvaardiging van) het bestuur de vergaderingen van het Historisch Platform Venray. Ook
werden andere bijeenkomsten bezocht, zoals bijeenkomsten van het Gilde van vrijwillige
molenaars. Molenaar Helma Michels is nog steeds bestuurslid van de Molenstichting
Limburg.
In 2013 heeft de stichting ook twee nieuwe molenaars kunnen aanstellen, Wil Weijers en
Mark Camps. Beide molenaars werden opgeleid op de Nooit Gedacht en ruilden in oktober
2013 hun leerling-titel in voor het molenaarscertificaat. Er zijn nu formeel vier
gediplomeerde molenaars actief op de Nooit Gedacht. Tevens zijn er enkele jonge mensen
met grote regelmaat op de molen aanwezig die interesse hebben in het molenaarsvak.
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Activiteiten
In het verlengde van het vigerende beleidsplan uit 2008, 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 en ook in 2013 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 2013 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. Tenslotte was de molen geopend tijdens de nationale molendagen (2de weekend
van mei), op de Dag van de Wind (tweede Pinksterdag), het nationale
monumentenweekend (2de weekend van september) en de Limburgse molendag (1ste
zondag van oktober). In 2013 was de molen ook geopend op 2e kerstdag.
In 2013 werd ook de Venrayse Molenfietsroute uitgezet, die langs bestaande en verdwenen
molens in de gemeente Venray voert. Voor de realisatie werd een subsidie van de gemeente
Venray ontvangen en droegen sponsors bij. De fietsroute was aanleiding om mee te doen
aan de prijsvraag “Kern met Pit’ van Arcadis. Dit heeft ons bij voorbaat een geldbedrag van
1000 euro opgebracht en voor Merselo de nominatie van Kern met pit 2013.
Om inkomsten te genereren werd een (geringe) financiële bijdrage gevraagd voor bezoek
en rondleidingen op afspraak, evenals voor accommodatie voor fotoreportages of
bijeenkomsten. Er werden vooral meelproducten, boeken, ansichtkaarten en drankjes en
pannenkoeken verkocht. Ook de verkoop van brocante en tweedehands boeken levert een
geringe geldstroom op.
Bijzondere bezoeken, rondleidingen en openstellingen - op afspraak - waren:
- Familiebezoeken
- Kinderfeestjes
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-

Buurtgroepen
Bezoeken van buitenlanders (Australie, Spanje, België, Duitsland, Polen)
Bedrijfsuitjes
Bijeenkomsten service-clubs
Enkele privefeestjes
Wandeltochten van de Natuurvrienden
Samenwerking met Monique van der Zanden
Fietstochten, met name de langeafstand-fietstochten
Communiekantjes van Merselo
Bedrijven met gasten
Scholen met buitenlandse gasten

Overzicht molenbezoek vanaf 2005
Jaar

bezoekers
< 18 jaar

bezoekers
> 18 jaar

totaal
bezoekers

aantal draaidagen /
openstellingen

aantal rondleidingen

Aantal eigen
evenementen

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

205
240
380
375
350
475
330
500
430

340
590
468
850
1450
1650
1420
2500
1870

545
830
848
1225
1800
2125
1750
3000
2300

21
35
57
55
51
50
45
56
60

4
14
21
22
21
26
11
13
21

3
5
4
4
4
5

Het is lagere bezoekersaantal in 2013 heeft vooral te maken gehad met het uitzonderlijk
slechte voorjaarsweer.
Molen en andere initiatieven in de omgeving
In 2008 zijn in het beleidsplan de ideeën verwoord om de molen een plek te geven binnen
verschillende lokale ‘verbanden’ waarbij het met name gaat om de cultuurhistorische
verbanden, waarin ook de Schaapscompagnie, ’t Raokeliezer, De Rooyse Schans en
volmolen, stichting Loobeek, participeren. In de omgeving worden diverse
natuurgebieden en toeristische routes ontwikkeld. Het gaat er om de molen te positioneren
binnen de toeristische infrastructuur en daarin een rol van betekenis te vervullen.
De belangrijkste samenwerkingspartners in 2013 waren:
• ’t Raokeliezer
• Schaapscompagnie Merselo
• Historisch Platform Venray
• Venray Monumentaal
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• De Rooyse Schans en de Volmolen
Evenementen in 2013
Met de vaststelling van het eerder genoemde beleidsplan 2008-2013 werd het voornemen
om een aantal jaarlijks terugkerende evenementen te organiseren in en om de molen
geformaliseerd. Jaarlijks worden de plannen geactualiseerd en bijgesteld op basis van dit
beleidsplan.
Ook in 2013 zijn de ‘vaste’ evenementen georganiseerd en er is een nieuw evenement aan
toegevoegd, namelijk de ‘Molen in kerstsfeer’..
MAAND

EVENEMENT

Mei (2de weekend)

Nationale molendagen (Vrienden van de molen dag)

Juni (2de Pinksterdag)

Dag van de Wind’

September (2de weekend)

Open Monumentendag “Macht en pracht”

Oktober (1ste zondag)

Limburgse molendag (Koren op de Molen)

December (2e kerstdag)

Molen open in kerstsfeer



De nationale molendagen werden door het slechte weer maar matig bezocht. De
molen was uiteraard het hele weekend geopend voor publiek.



Op 2de pinksterdag werd de vijfde Dag van de Wind georganiseerd. Een dag die door
het koude en natte weer wat minder druk bezocht werd dan anders. De opening
bestond uit de ludieke opening van de molenfietsroute door loco-burgemeester Jan
Loonen, die samen met vijf andere ‘Jannen’ op bijzondere fietsen de Venrayse
molenfietsroute startten. Daarnaast was er weer een fair met een aantal
standhouders en attracties en veel muziek. Wegens het weer kon de vliegershow, de
demonstratie van para-sailers en de geplande luchtballonvaart niet doorgaan.



Het 2de weekend van september vond het monumentenweekend plaats met als
thema ‘macht en pracht’. Dit thema werd toegepast op het boerenleven van weleer:
prachtige paarden en hamen, machtige landbouwwerktuigen, mooie zondagse kledij
en feestelijke ‘toeren’ geshowd door de leden van Hakkespits en als versnapering
heerlijke ‘zondagse soep’. Tijdens deze dag ontving molenaar Helma Michels uit
handen van loco burgemeester Jan Loonen een koninklijke onderscheiding voor het
vele vrijwilligerswerk in de afgelopen 25 jaar, o.a. voor de molen en stichtingen
Nooit Gedacht en Kruzen en Kapellen.
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De 1ste zondag van oktober was de Limburgse molendag en dus vond het evenement
Koren op de molen plaats. Er traden vijf koren op. In het kader van de
campagne “Limburg Cultuur Onderstreept” door de provincie Limburg, werd een
grote markeerstift (4m) voor de molen geplaatst, om de molen van Merselo aan te
merken als voorbeeld van koplopers, vernieuwers en sfeermakers op gebied van de
cultuur in Limburg.



De kerstbijeenkomst vond voor het eerst plaats. De molen was prachtig versierd in
kerstsfeer en trok enkele tientallen bezoekers.

Incidentele activiteiten in 2013


Tot stand brengen van de Venrayse Molenfietsroute



Herdruk en verkoop van het “Keukenboek’ van Emilie uit 1901 .

Daarnaast


Malen en meelverkoop
Een graanmolen moet meel kunnen malen. We hebben in 2013 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.



Vrijwilligers
Dank zij de vele vrijwilligers konden de evenementen een succes worden. Begin juli
werd door het bestuur voor alle werkgroepleden en andere vrijwilligers een
gezellige bijeenkomst georganiseerd als dank voor al het werk van deze enthousiaste
mensen. Tevens kon tijdens deze bijeenkomst iedereen persoonlijk met de nieuwe
voorzitter kennis maken.

Voor meer informatie over de activiteiten: de website www.molenmerselo.nl en de digitale
nieuwsbrieven van 2013.
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:
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-

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.

Publicaties waren er in 2013 vooral in Peel&Maas, de Trompetter, Zondagsnieuws, de
Limburger, Os Krentje en via de kabelkrant. Indien mogelijk werd meegelift op publicaties
van andere organisaties zoals het Lokaal Historisch Platform Venray.
De website (www.molenmerselo.nl) waarop geïnteresseerden veel nieuws en informatie
betreffende de molen kunnen vinden werd in 2013 door meer unieke bezoekers bezocht
dan in de voorgaande jaren waarbij vooral de activiteiten- en nieuwspagina’s de 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. De nieuwsbrief is ook te lezen op www.molenmerselo.nl In 2013 werden twee
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.

Beheer en onderhoud
Inspectie monumentenwacht
Monumentenwacht Limburg heeft in 2013 geen inspectie uitgevoerd op de molen. In
januari 2013 heeft een inspectie door Bureau Groen plaatsgevonden. Daarbij waren een
afvaardiging van het bestuur en de molenaars aanwezig. Deze inspectie vormde de basis
voor de aanvraag van de instandhoudingssubsidie 2014-2019. Monumentenwacht
Limburg gaat vanaf 2014 weer de reguliere inspecties verrichten (2 jaarlijks).
Aanvraag instandhoudingssubsidie 2014- 2019
Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning voor de komende zes jaar. De uitgevoerde inspectie is door Bureau
Groen vertaald in een meerjarenbegroting, waarin de onderhoudskosten voor de komende
zes jaren in beeld gebracht zijn.
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De inspectie, onderhoudsplanning en -begroting en de bijhorende formaliteiten werden
vertaald naar een nieuwe subsidieaanvraag die werd ingediend bij de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. De aanvraag is begin december 2013
goedgekeurd , hetgeen inhoudt dat de stichting de komende zes jaren, 50 % van de te
maken kosten vergoed krijgt door het rijk. Voor de andere helft zullen eigen middelen
gegenereerd moeten gaan worden.
Veiligheid
In eerdere jaren is er al gekeken naar een veilige werksituatie voor de molenaars en naar
een veilige omgeving voor onze bezoekers. In 2013 is hier weer verder invulling aan
gegeven.
- De risico-inventarisatie is omgezet in een veiligheidsplan en de verschillende
onderdelen uit het veiligheidsplan zijn in de molen uitgevoerd.
- Met een delegatie van de Nooit Gedacht werd deelgenomen aan een
brandweeroefening in de molen van Ospel. In december heeft een
brandweeroefening in molen Nooit Gedacht plaatsgevonden, waarin ook de
Bedrijfs Hulp Verlening component werd meegenomen.
Uitgevoerd onderhoud
De zesjarige onderhoudsplanning werd in 2013 afgesloten met de hieronder genoemde
onderhoudswerkzaamheden. Enkele werkzaamheden zijn na ampel beraad niet uitgevoerd,
omdat in overleg met bureau Groen betere alternatieven opgenomen zijn in de
meerjarenbegroting 2014 – 2019. Het gaat met name om het niet uitvoeren van het
aanvankelijke idee om kunststof EPDM dakbedekking op de kap aan te brengen. Echter na
reparatie van het houtwerk is het mogelijk om tot een adequate kapafwerking te komen die
zorgt voor een authentieke uitstraling.
-

In 2013 werd bliksemafleidinstallatie aangepast naar aanleiding van het in 2012
uitgevoerde onderzoek en bijbehorende rapportage van het Gilde van Vrijwillig
Molenaars. Er zijn nieuwe aardpennen geslagen en de bekabeling is aangepast. De
molen voldoet weer aan de bliksembeveiligingseisen.

-

De lange en korte schoren van de molen zijn in september 2013 vervangen. Dat
gebeurde door molenmaker Vaags uit Aalten. Deze schoren zijn traditioneel
gezaagd op de zaagmolen Agneta in Aalten. Enkele molenaars en bestuursleden zijn
een zaterdag geweest om dit zaagproces te bekijken. De montage van de schoren
kon in één dag gebeuren.

-

In het verslagjaar 2013 werd de molen opnieuw in de verf gezet door Manders
schilderwerken uit Helmond. Dit bedrijf heeft met traditionele verf en in de
traditionele kleuren het buitenschilderwerk van de molen uitgevoerd. In voorjaar
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2014 zullen de schoren - die een tijd in de grondverf moeten staan - nog
afgeschilderd worden in de welbekende gele kleur. Het hekwerk van de wieken is
ontdaan van algen.
-

De vier zeilen van de molen zijn eind van het jaar vervangen door nieuwe zeilen
gemaakt door zeilmaker Marc Crins uit Swalmen.

-

Medio 2013 hebben de molenaars onder leiding van molenaar Toon van As het
steenkoppel open gemaakt, schoongemaakt, gebild en weer goed lopend gemaakt.
Daartoe heeft molenmaker Harry Beijk eerst de steenkraan op orde gemaakt.

Directe omgeving van de molen
De heemkundekring het Raokeliezer is in 2013 weer druk geweest met het “omveld” van de
molen. In samenwerking met Stichting Nooit Gedacht werd gezamenlijk de handen uit de
mouwen gestoken.
- De groentetuin met vergeten groenten en de graanveldjes met diverse graansoorten
werden weer ingezaaid, onderhouden en de opbrengst werd geoogst. De jonge
fruitstamboompjes droegen hun eerste vruchten.
- De schaapherder van Stichting Schaapscompagnie Merselo komt 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
In 2013 had de stichting nog de beschikking over middelen voor de instandhouding van de
molen, toen nog Brim-subsidie geheten. Die middelen werden in 2008/2009 verkregen
voor een periode van zes jaar via gecombineerde bijdragen van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, van de provincie Limburg en de
gemeente Venray. In 2014 zal de financiële verantwoording plaatsvinden van de periode
2008-2013.
Voor de periode 2014-2019 is door Bureau Groen, namens de stichting Nooit Gedacht, de
subsidieaanvraag gedaan welke resulteert in een onderhoudssubsidie van 50% van de
onderhoudskosten door het rijk voor de periode 2014-2019
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Sponsors en Vrienden
Aangezien de subsidies voor instandhouding van provincie en gemeente in de nieuwe
planperiode komen te vervallen, is in 2013 gestart met het vergroten van de geldstroom via
sponsors en Vrienden van de Molen. Er werd in april een huis aan huis actie in Merselo
gevoerd. Dat resulteerde in een aantal structurele donateurs en een aantal eenmalige
giften. Overige acties op dit terrein werden maar matig ondernomen, vanwege de
(financiële) crisisperiode. De lokale PLUS supermarkt is nog steeds een sponsor van
levensmiddelen in natura.
Subsidie en fondsverwerving in 2013
Er werd ontvangen: een subsidie van de gemeente Venray i.v.m. de Molenfietsroute,
eenmalige giften i.v.m. sponsoring van de Molenfietsroute en eenmalig 1000 euro
ontvangen vanwege nominatie voor ‘Kern met Pit’ i.v.m. Molenfietsroute door Arcadis.
Financieel overzicht 2013
Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting

Saldo 1-1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013

112

4.054

9.985

13.418

19.673

27.077

27.077

4.552

9.717
44.599
3.758
2.250

4.877
0
3.758
2.575
2.250

8.691
5.868
0
0

10.738
4.739
0
0
166

5.824
10.300
0
0
6.845

2.890
13.839
0
0
25.826

3.572
26.382
0
373
300
661
0

2.944
0
5.950
387
376
370

1.770
4.072
-90
348
0
0

2.694
2.190
-132
720
0

2.192
31.845
-760
159
0

3.825
46.356
0
500
1.500

0
0

0
2.000

2.204

0
0
2.767

19.673

27.077

16.610

15.451

Inkomsten
Activiteiten/vrienden/sponsoren/rente
Subsidies tbv (meerjaren)onderhoud
Exploitatiesubsidie 2009-2010
Project subsidies
Uit reserveringen

822

Uitgaven
Exploitatie/verzekering/contr./kstn
Gepland onderhoud
Projecten
Onderhoud onvoorzien
Arbo - RIE - PVA
Investering toiletvoorziening
Reservering expositievoorziening
Reservering winkelvoorziening
Reservering meerjarenonderh BRIM

1.432

Eindsaldo

4.054

23.105
9.985

13.418
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Onze subsidieverstrekkers, sponsors en vrienden in 2013
Subsidieverstrekkers
Gemeente Venray
Provincie Limburg
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
Sponsors
B&B onroerende zaken
Cafe Den Tommes
De Lekkernij / 't Anker
De Mulder & Strijbos
Gerard de Baaij Advies
Gunhoek Groenvoorziening Oirlo
Handelskwekerij Venray – Lindetrans
Hermkus - Hof
Keuten van Loon B.V.
Vrienden
C.M.B. Hendriks
Raijmakers M
Fam. I. Ploeger-Ewals
Fam. L. Michels
Fam. Th. Martens
Cremers S.
Cafertaria Thielen
Verhaag J.
Daal van J.
Loonen P
Peeters L.
Hendriks
Emonts M.
Cornelissen-Ploegmakers
Martens M.
Ploegmakers L.
Tilburg van H.
Nijenhuis D.
Engels T.

PLUS G. van Dijck(natura)
P. Smits Dakbedekkingen
Poot tweewielers
Schoonmaakbedrijf van den Heuvel
Vitelia
Roodoo
Michels Organisatie Ontwikkeling

Fam. Janssen-Millen
Mevr. M. Pubben
Fam. Weerts
Fam. J. van Osch
Fam. A. Poels
Fam. J. de Rijck
Fam. M. Cuypers
Welshen F.
Gubbels M.J.
Berg van de L
Tan
Scherpenhuysen C.
Holweg
Franssen G.
Zegers H.
Merkt van de E.
Nellen
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