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Jaarverslag 2019 van de Molenstichting Gennep 

1. Realisering doelen

Het jaar 2019 stond in het teken van het verkrijgen van de ANBI status (Algemeen Nut

Beogende Instelling). We hebben in 2019 alle voorwaardes daarvoor geschapen

waardoor we eind 2019 naast deze status ook de culturele ANBI status hebben

verkregen. Deze informatie is na te lezen op onze homepage www.molensgennep.nl.

Wij zijn Mirso Bajramovic (https://www.ateliermirso.nl/) enorm dankbaar voor het 

ontwerp en de realisatie van de homepage en het nieuwe logo (zie briefhoofd). 

In opdracht van de Molenstichting heeft Aagje Gosliga (www.angosliga.nl) archief-

onderzoek uitgevoerd naar beeldmateriaal van het afwateringsmolentje te Milsbeek. 

Hieronder een kort verslag van dit onderzoek. 

Allereerst de aanleiding van dit onderzoek: in 2023 viert de Molenstichting Gennep haar 

25-jarig jubileum. Om dat te vieren leeft bij de Molenstichting de wens het poldermolentje

van Milsbeek aan de Bloemenstraat in ere te herstellen. Dit molentje is op dit moment in

vervallen staat: de wieken, kap en het binnenwerk ontbreken, er staat alleen een stomp.

http://www.molensgennep.nl/
https://www.ateliermirso.nl/
http://www.angosliga.nl/


Molenstichting Gennep, p/a Ellen Hoffmannplein 1 6591 CP Gennep. Tel: 0485 494255 
Opgericht 28 juli 1998, KvK 12038516, Bankrelatie: Rabobank Gennep 1406.12.521 

De opdracht van dit onderzoek was om historisch beeldmateriaal te vinden waar dit 

molentje volledig op staat.  

Conclusie en aanbevelingen: 

• Helaas heeft dit onderzoek niet het gewenste resultaat opgeleverd: een foto van het

molentje is niet gevonden. Wellicht dat de foto van de houten molen in combinatie

met een opmeting en het bekijken van het dwarshuis voldoende gegevens oplevert

om de molen toch te herstellen.

• Een andere mogelijkheid is om toch nog in de dozen met foto’s te zoeken van het

Gemeentearchief, en in de krant. Dit kan dan beter door iemand ter plekke gedaan

worden.

• Wellicht dat er bij de nabestaanden van Grad Lemmens nog familiefoto’s te vinden

zijn.

In een overleg met Wethouden Rob Peperzak (portefeuillehouder ruimtelijke 
ontwikkeling) hebben we gesproken over een extra gemeentelijke bijdrage (i.v.m. 
indexering). De jaarlijkse gemeentelijke subsidie was € 10.000,--.  Deze is eenmalig 
verhoogd tot € 17.500,--. Dit is noodzakelijk om de gestegen kosten in de toekomst te 
kunnen betalen. 

2. Bestuurssamenstelling

Het bestuur is in 2019 niet gewijzigd en bestaat uit 6 leden (voorzitter, secretaris,

penningmeester en drie verdere bestuursleden)

3. Onderhoud molens

De Monumentenwacht inspecteert jaarlijks de drie molens. Na elke inspectie levert de

Monumentenwachter een gedetailleerd inspectierapport. Hierin beschrijft hij de staat van

het monument en geeft hij advies over het noodzakelijk onderhoud. In 2019 is o.a.

onderstaand onderhoud verricht.

Molen De Reus in Gennep: De Reus kreeg een nieuwe baard. Dat klinkt heel bijzonder.
De Baard is een plank die de kap onder het wiekenkruis afdekt om regeninslag te
voorkomen.
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De oude Baard was gemaakt door de vader van Harry en de opa van Max Beijk. Deze 
prachtig versierde plank was totaal versleten en was dringend aan vervanging toe. 
Molenbouwer Max Beijk heeft samen met zijn vader Harry gezorgd dat de oude plank 
vervangen werd door een nieuwe, identiek met de baard van opa!   

Harry en Max hartelijk dank voor deze geweldige donatie! 

Daarnaast was er nog klein onderhoud zoals herstellen van het spruitluik en het 
repareren van een stut bij een draagbalk. 

Molen Rust na Arbeid in Ven-Zelderheide: klein onderhoud zoals het herstellen van de 
achterkeuvelens en het vervangen van een ruitje. 

Gerardamolen in Heijen: van de bonkelaar zijn alle kammen opnieuw vastgezet. De 
luitafel en het steenrondsel zijn gespoord en opgewigd. Het spoorwiel is uitgericht en de 
wiggen zijn vernieuwd. 

Bent u benieuwd wat dit allemaal is, loop dan eens binnen. 
De molenaars laten u graag alles zien. 

4. Verzekeringen

De drie molens zijn verzekerd voor storm- en brandschade.

5. Financiën (zie document Jaarcijfers Molenstichting Gennep 2019)

6. Doelen voor 2020

• Werving nieuwe secretaris (Jill Janssen heeft in 2020 de secretarisfunctie van Iska

van de Mooren overgenomen. Tevens heeft de gemeente Gennep besloten dat  een

gemeentefunctionaris geen secretaris kan zijn van de Molenstichting Gennep en wij

op zoek moeten naar vervanging. Tot die tijd zal Jill Janssen haar rol als secretaris

blijven vervullen)

• Werving nieuwe vrijwillige molenaars (Het Gilde van Vrijwillige Molenaars:

https://vrijwilligemolenaars.nl/opleidingen)

https://vrijwilligemolenaars.nl/opleidingen

