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Geachte donateurs. 
Het was me het jaar wel! Toch is het niet ten koste gegaan van de belangstelling voor de molen.  
De oudere molenaars hebben zich in acht 
genomen en bezoekers konden met 
inachtneming van de voorschriften toch in de 
molen rondneuzen. Vaak gaat het dan om een 
vader die met zijn molen-gekke zoontje de molen 
wil bekijken maar het kunnen ook twee 
buitenlandse leerkrachten van de internationale 
school zijn die geen idee hebben van de rol die 
molens in Nederland hebben gespeeld en ook 

geen idee 
hebben wat een 
poldermolen is, 
of een 
korenmolen. Ze 
hebben 
allemaal wieken (of een rad). 
Immers: Een poldermolen maalt met wind het water uit een polder 
en een korenmolen maalt, aangedreven door de wind, het koren. 
En dan zijn er nog watermolens die aangedreven door stromend 
water het koren malen. Deze vind je vooral in het oosten en zuiden 
van het land. De watermolen van Hackfort is er een voorbeeld van. 
In de rest van Nederland waren geen riviertjes met genoeg verval 
en was men aangewezen op de wind. 
 

 
 

Wind en water en toen weer …wind. 
De vorige eeuw werden de meeste molens overbodig. Wind- en waterkracht werden vervangen door 
fossiele brandstoffen.  Ooit waren er in Nederland zo’n 10.000 molens en dat zijn er nu nog een 
1000-tal. Daarvan zijn er in Vorden drie molens te vinden, allemaal bedoeld om graan te malen. 
Het is een interessante ontwikkeling dat we nu voor onze energie weer overgaan op windenergie 
met molens waarvan de bovenste tip zo’n 250 meter hoog is. Onze Hackfortsche Windmolen haalt 
zo’n kleine 30 meter. Molens geven Nederland een smoel en gelukkig zijn er mensen die dat 
belangrijk vinden.  
Een molen een onderhoudsgevoelig bouwwerk. Er blijft altijd wat te schilderen of te repareren. 
Afgelopen jaar is het onderste deel van de romp opnieuw ingevoegd. De stichting “Vrienden van de 
Hackfortsche Windmolen heeft in 2020 € 8.000,= bijgedragen.  
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Verder hebben we nog een heuglijk feit te vieren! 
Vordenaar Stephan Fransen, molenaar uit eigen kweek, heeft zijn diploma “Vrijwillig Molenaar” in recordtijd 

gehaald. Wij hebben Stephan benoemd tot gezagvoerder van de molen als het gaat om molen-technische 

aangelegenheden.  

De “Vriendenstichting” heeft in 2020 voor de molenaars overalls 

(met logo) gekocht waarmee ze netjes blijven en voor de 

bezoekers herkenbaar zijn als de molenaars. 

Een lang gekoesterde wens ging in 2020 ook in vervulling. Voor 

beide zolders werd een stevige stofzuiger gekocht.  

 

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche windmolen  
beheert het donateursbestand en de eigen website. De donaties 

komen uiteindelijk bijna allemaal ten goede aan de Stichting 

Vordense Molens die eigenaar is van onze molen en die zorgt voor 

het onderhoud van de molen en het verwerven van subsidies bij 

de overheid. 

 

De BRIM-regeling en het PIP-model. 
Soms hoor je de misvatting dat Rijksmonumenten ook helemaal 

door het Rijk moeten worden onderhouden. Maar het Rijk néémt, 

via de BRIM-regeling (Besluit Restauratie Instandhouding 

Monumenten) een substantieel deel van die uitgaven voor haar 

rekening maar het ontbrekende deel moet worden opgebracht 

door, in deze volgorde, de Gemeente, de Provincie en de 

plaatselijke betrokkenen. En het zijn vooral de plaatselijke betrokkenen, die ervoor zorgen dat de subsidies 

goed worden besteed en die het monument koesteren. Vaak zijn zij georganiseerd in een stichting die eigenaar 

is en een vriendenstichting die haar best doet om belangstelling te wekken bij donateurs. 

De geschatte instandhoudingskosten van onze molen zijn € 8.400,= per jaar. Van de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed ontvangen wij vanwege de BRIM  gemiddeld € 5.000,= per jaar. Voor draaipremie en subsidie van de 

provincie nog eens € 2.000,= 

Een rekensommetje leert dat de molenstichting op papier € 1.400,= te kortkomt. Maar dan praten we over het 

subsidiabele deel van de kosten, het deel dat echt de instandhouding van het gebouw betreft. Er komen nog 

andere kosten bij die niet subsidiabel zijn, zoals verzekeringen, water en elektra, kosten voor de 

monumentenwacht, controle bliksemafleiding, blusvoorziening etc. Deze bedragen elk jaar ca. € 3.000,=. Onze 

eigen bijdrage aan de molen wordt dan, opgeteld, € 4.400,=  

Met uw donaties kunnen we jaarlijks rekenen op ruim € 2.000,=  

De molenaars doen veel kleine reparaties, onderhoud en 

schilderwerk. Dat is de eerste winst. De rest moet komen uit de 

reserve van de Stichting Vordense Molens, de eigenaar van de molen 

die als een goede huisvader deze reserve beheert in de wetenschap 

dat er altijd weer ingrijpende klussen zullen komen, die dan vaak 

tienduizenden euro’s of meer kosten. 

 

Tot slot. 
U bent één van onze donateurs en u begrijpt hoezeer uw bijdrage 

voor ons een onmisbare inkomstenbron is en wij hopen dat u ook dit 

keer uw donatie wilt storten. 

Wij hebben de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling) en we 

vinden dat ook geheel terecht. Wij kennen geen strijkstokken of 

eindejaars bonus. Ieder dubbeltje wordt voor úw molen gebruikt! De 

belastingdienst heeft onze ANBI-status opnieuw formeel bevestigd. 

U draagt als donateur uw steentje bij aan het behoud van de 

Hackfortsche windmolen en we hopen dat u, alleen aan dat feit al, 

voldoening beleeft. 

Bij voorbaat dank en met “wiekende groet”. 

Bestuur Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen 

Frank en Stephan met de 

valbeveiliging 

 

Poldermolen 

 


