Beleidsplan Molenstichting Gennep 2019-2024
Doelstelling
De Molenstichting Gennep zet zich in om de drie beeldbepalende molens in de gemeente
Gennep als materieel cultureel erfgoed en het beroep molenaar als immaterieel cultureel
erfgoed in stand te houden.
Ambities
o De molens in goede staat van onderhoud houden
o De molens zeer regelmatig open stellen en laten draaien voor het publiek
o Jaarlijks een aantal grote activiteiten organiseren voor het publiek
o Promoten en informeren via traditionele en moderne media
o De financiële huishouding van de molenstichting gezond houden door gebruik te maken van
subsidiemogelijkheden, fondsen en donaties
o Het aantal vrijwillige molenaars van ten minste zes (twee per molen) op peil houden
o Poldermolentje in Milsbeek (gemeentelijk monument) in ere herstellen ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan van de Molenstichting Gennep in 2023
Te verrichten werkzaamheden
o Een lange termijn (2019-2024) onderhoudsplan (laten) maken, mede op basis van formele
inspectierapporten van bijvoorbeeld Monumentenwacht inclusief een begroting in het kader
van de SIM
o De molens één keer per week openstellen en laten draaien voor een breed publiek
o Inspelen op ‘besloten’ bezoeken, rondleidingen en bijeenkomsten
o Organiseren jaarlijks terugkerende evenementen: Nationale Molendag in mei, Open
Monumentendag in september, Limburgse Molendag op de eerste zondag in oktober
o In gesprek met de Gemeente Gennep over indexering en een extra gemeentelijke bijdrage
o Aanvraag van een financiële bijdrage bij de Gemeente Gennep voor onderzoek naar herstel
en mogelijk herstel van het poldermolentje in Milsbeek
o Website (incl. nieuw logo) realiseren
o Activiteiten, informatie over instandhouding en andere bijzonderheden worden door het
bestuur in de traditionele media en/of de website bekend gemaakt
o Het bestuur en de vrijwillige molenaars werven actief naar personen die het beroep van
molenaar willen leren d.m.v. o.a. voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren
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Wijze van werving van inkomsten
o Aanvraag SIM (Rijksbijdrage) en Monulisa (Provinciale bijdrage) indienen
o Aanvraag m.b.t. indexering en extra bijdrage bij Gemeente Gennep indienen
o Inkomsten genereren uit openstellingen, groepsbezoeken, uitgebreide rondleidingen,
activiteiten en evenementen
o Via de website ANBI status bekendmaken waardoor donatie aantrekkelijk gemaakt wordt
Beheer en besteding van het vermogen
o De gelden van de molenstichting worden niet belegd. Alle liquide middelen staan op een
betaal- en spaarrekening van een Nederlandse bank. Alle gelden hebben de bestemming
het dekken van de kosten van onderhoud en de lopende kosten zoals verzekeringen en
belastingen. De inkomsten uit subsidies, bijdragen en donaties zijn verdeeld over een
periode van 6 jaar. Besteding is met een onderhoudsplan en begroting hiermee in
overeenstemming gebracht.
o De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
o Alle molenaars zijn vrijwilligers en onbezoldigd.
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