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Zeer gewaardeerde donateur

De luiken en deuren
ln de vorige nieuwsbrief hebben we u bericht
gedaan over de voorgenomen vervanging van
de grote inrijdeuren en twee loopdeuren in de
molen. De deuren waren immers "kats-verrot" en
hingen aljaren van plamuur en plankjes aan
eikaar. Dat is geen reoen om ze meteen te
vervangen want een verrotte deur is hoogstens
lelijk, maar bedreigt niet de functionaliteit van de
molen. Maar het oog wil ook wat. U ziet, op de
foto's rechts, een deel van het resultaat.

Het Gaande Werk
Maar het "Gaande werk" (zo noemen molenaars
alles in de molen dat draait), is iets dat géén
uitstel verdraagt.
Dit jaar zijn er een paar onderdelen in het
"gaande" werk van de molen vernieuwd en
vervangen.
Allereerst was het nodig om de pensteen te
vervangen (zie foto rechts) De oude pensteen
was gebarsten. Dit was een hele operatie
waarbij de as (en de wieken) gekanteld moest
worden.
Meteen zijn er ook van de bovenbonkelaar een
paar kammen, die versleten waren, vervangen
en moest de "Busbalk", (de balk waar de
Koningsspil in draait) vergaand worden
aangeheeld.
Tot slot hebben de nnolenaars nieuwe zeilen
opgehangen in de wieken.

De BRlM-regeling en het PlP-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 een functie geven en koesteren. Vaak
ztln zij georganiseerd in een stichting die eigenaar is en een vriendenstichting die haar best
doet om belangstelling te wekken bij de 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.
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Molenbouwer bouwt nieuwe Pensteen in.



Waar de provincie tot nu toe 20 % (€ 1.700) bijdroeg van de instandhoudingskosten, is deze
bijdrage gekort van € 1700 naar € 1000. Een rekensommetje leert dat de molenstichting op
papier €2.400 tekortkomt. Maar dan praten we over het subsidiabele deelvan 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,
€ 5.400.
Met uw donaties kunnen we
jaarlijks rekenen op ruim
€ 2.CCO.

De molenaars doen veel kleine
reparaties, onderhoud en
schildenruerk. 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.

De Molenaars
Zij hebben een centrale rol bij de molen. Zij
hebben de praktische zorg voor de molen. Zij
Iaten de molen draaien en leiden met veel
enthousiasme bezoekers rond. Zij besteden
meerdere dagdelen per week aan de molen.

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 donateur bijdrage wilt storten.
Wij hebben de ANBI status (Algemeen nut
beogende instelling) en we vinden dat ook
geheel terecht. Wij kennen geen strijkstokken
en eindejaar bonussen. Ieder dubbeltje wordt
voor uw molen gebruikt!
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.
Bijgaand ontvangt u de nota met daarop het
bedrag ingevuld dat u vorig jaar hebt
gedoneerd. Wij gebruiken de vertrouwde
acceptgirokaart niet meer omdat deze
betaalwijze steeds minder gangbaar wordt. Volgend jaar willen wij u de mogelijkheid geven
om uw bijdrage te voldoen via automatische incasso.
Bij voorbaat dank en met "wiekende groet".

Stichting Vrienden van de Vordense Molens
p.a. Lindeseweg 9

7251 NG Vorden
Te|.0575-551021

De aangeheelde busbalk

Jan Golstein legt nieuwe zeilen voor


