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Voorwoord          
 
 
Met dit jaarverslag van de Stichting Nooit Gedacht over 2012, 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 bestuur is samen met de werkgroepen en met de vrijwilligers ook in het jaar 2012 
enthousiast en constructief bezig geweest de doelstellingen uit het beleidsplan te 
verwezenlijken.  Wij zullen de ingeslagen weg de komende jaren vervolgen. 
 
Ook in 2013 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,  augustus 2013  
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Organisatie 
 
 
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 2012 werd het bestuur gevormd door: 
 
vacature, voorzitter 
Pieter Weerts, secretaris, penningmeester 
Teja Michels, bestuurslid ‘Activiteiten’ 
Gerrit Kateman, bestuurslid ‘Beheer’ 
Harrie Derks, bestuurslid 
 
met als adviseurs: 
 
Helma Michels, molenaar 
Jan Loonen, wethouder 
 
 
De werkgroep ‘Activiteiten’    De werkgroep ‘Beheer’ 
 
Teja Michels, bestuurslid ‘Activiteiten’  Gerrit Kateman, bestuurslid ‘Beheer’ 
Mariet van Osch     Wim Linders 
Kitty Janssen      Joep Pubben 
Helma Michels     Helma Michels 
Petro Loonen 
Mieke Michels-van den Akker 
Els Michels 
Marlies Michels      
 
 
De vrijwillige molenaars zijn: 
 
Helma Michels 
Lambert Michels 
Wil Weijers (in opleiding) 
Joep Pubben (in opleiding) 
Toon van As (instructiemolenaar) 
 
Tenslotte  kon wederom op de steun van een tiental vrijwilligers gerekend worden. 
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Bestuur 
 
 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur vier keer. 
 
Omdat de financiële voorwaarden voldoende afgedekt waren door de in 2008 en 2009 
uitgevoerde financieringsactiviteiten (BRIM, sponsoren en vrienden, inkomsten uit 
activiteiten) kon het bestuur ook in 2012 haar aandacht volledig richten op onderhoud.   
 
Daarnaast kon het bestuur haar aandacht richten op het organiseren van de geplande 
activiteiten voor het publiek, zoals de molendagen en het monumentenweekend. De Dag 
van de Wind, op tweede Pinksterdag, vormde in dat verband opnieuw een hoogtepunt.   
 
Een afvaardiging van het bestuur bezocht bijeenkomsten en vergaderingen van haar 
samenwerkingspartners om de banden daarmee te blijven onderhouden. Met name de 
vergaderingen van het Lokaal Historisch Platform Venray werden door ons bezocht. Ook 
andere bijeenkomsten, zoals van de Dorpsraad Merselo, werden bezocht. Tenslotte werden 
door de secretaris vergaderingen en bijeenkomsten van SSCM en Stichting De Rooyse 
Schans (DRS) bijgewoond. Genoemde Stichtingen hebben eind 2012 gezamenlijk Stichting 
Loobeek opgericht ter verwezenlijking van hun doelen, de bouw van een boerenschans, een 
volmolen en een schaapskooi/informatiecentrum). Onze secretaris is gevraagd deze functie 
ook te vervullen bij Stichting Loobeek.  
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Activiteiten 
 
 
Onze werkgroep Activiteiten is 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 sinds 2008 een grote verscheidenheid aan taken opgepakt die 
ook in 2012 enthousiast vervolg kregen.  
 

- Molen openstellen voor publiek      
- Molen een plek geven in de omgeving       
- Evenementen organiseren         
- Vrijwilligers werven en inzetten       
- Sponsors, Vrienden en Fondsen werven        
- Communicatie uitvoeren  
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De ontplooide activiteiten in 2012 

 

 
Molen  openstellen voor publiek  
 
Zoals in voorgaande jaren was de molen ook in 2012 elke 2de en 4de zaterdagmiddag van 
de maand open en werd er, bij voldoende wind, gedraaid. Bezoekers werden indien ze dat 
op prijs stelden rondgeleid. Daarnaast draaide de molen op afspraak en werden 
rondleidingen verzorgd, bijvoorbeeld in het kader van educatieve activiteiten van scholen.  
We mochten o.a. Roemeense, Griekse en Spaanse scholieren ontvangen.  
 
Ook 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) was de molen opengesteld.  
 
Om inkomsten te genereren werd een (geringe) financiële bijdrage gevraagd voor bezoek 
en rondleidingen op afspraak, evenals voor het gebruik van onze accommodatie voor 
fotoreportages of bijeenkomsten. Als extra (geringe) inkomstenbron werden daarnaast 
meelproducten, boeken, ansichtkaarten en drankjes en pannenkoeken verkocht.  
 
Bijzondere bezoeken en rondleidingen  - op afspraak -   waren: 

- Familiebezoeken  

- Buurtgroepen 

- Fietstochten / fietsevenementen  

- 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 rond- 
leidingen 

Aantal eigen 
evenementen 

2005 205 340 545 21 4  
2006 240 590 830 35 14  
2007 380 468 848 57 21  
2008 375 850 1225 55 22 3 
2009 350 1450 1800 51 21 5 
2010 475 1650 2125 50 26 4 
2011 330 1420 1750 45 11 4 
2012 500 2500 3000 56 13 4 
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Molen en andere initiatieven in de omgeving  
 
In het vigerende beleidsplan 2008-2013 zijn de ideeën verwoord om de molen een plek te 
geven binnen verschillende lokale ‘verbanden’. Het gaat daarbij met name om de 
cultuurhistorische verbanden, waarin ook de Schaapscompagnie, ’t Raokeliezer en De 
Rooyse Schans participeren.  In de omgeving worden diverse natuurgebieden en 
toeristische routes ontwikkeld. Het gaat er om de molen duidelijk te positioneren binnen 
de toeristische infrastructuur en daarin een rol van betekenis te vervullen.   
 
De samenwerking met de partners werd het afgelopen jaar verder vorm gegeven door 
samen te werken bij concrete evenementen, door gezamenlijk op te trekken bij PR-
activiteiten en door  samen plannen te maken en uit te voeren rondom de revitalisering 
van het culturele erfgoed en de versterking van het toerisme in Merselo en de regio.  
 
De belangrijkste samenwerkingspartners in 2012 waren: 

 Schaapscompagnie Merselo  

 ’t Raokeliezer  

 Historisch Platform Venray 

 De Rooyse Schans en de Volmolen 

 Venray Monumentaal 

 Dorpen in het groen 

 Stichting Loobeek 

 

 
Evenementen  
 
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. Deze evenementen werden met veel succes wederom georganiseerd. 

 
     
 MAAND 

                              
E V E N E M E N T    

 
Mei (2de weekend) 

 
Nationale molendagen = ‘Vrienden van de molen dag’ 

 
Juni (2de Pinksterdag) 

 
Windmolenfair = ‘Merselose dag van de Wind’ 

 
September (2de  weekend) 

 
Nationale monumentenweekend =  ‘Het draait om monumenten’ 

 
Oktober (1ste zondag) 

 
Limburgse molendag = ‘Koren op de Molen’ 
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Overige activiteiten 
 
Ook in 2012 waren er enkele uitgebreide rondleidingen voor grotere groepen. Voor meer 
informatie verwijzen we u naar onze digitale nieuwsbrieven. 
 
 
Sponsoren en Vrienden  
 
In 2008 en 2009 werden diverse nieuwe zakelijke sponsoren en vrienden van de molen 
geworven, die financiële bijdragen aan de molen leveren. Voor bedrijven is het interessant 
om sponsor te zijn omdat het bedrijf dan wordt geassocieerd met een goed doel (cultuur 
historisch erfgoed), de naamsbekendheid groter wordt via publicaties van de molen en 
tenslotte omdat het mogelijkheden biedt om met personeel of buitenlandse gasten gratis 
exclusieve excursies te maken.  
 
Voor particulieren is het aantrekkelijk om ‘vriend van de molen’ te zijn, omdat men 
daardoor hoort bij een groep leuke mensen met interesse voor cultuur en historie, men 
gemakkelijk langs kan komen met kinderen of familie voor een rondleiding, men 
uitgenodigd wordt voor een speciale vriendendag en men elk kwartaal de nieuwsbrief 
ontvangt.  Door diverse personen werden eenmalige donaties gedaan.  In 2013 gaan we 
weer actief vrienden werven. 

 
 
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 
daarmee belangstelling op te roepen van het publiek (als bezoeker, vrijwilliger en 
financier). De belangrijkste ‘boodschap’ die uitgedragen wordt is: 
 

- de molen is belangrijk historisch (industrieel) erfgoed  

- de ligging is prachtig 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 bestuur is een initiatiefrijke, actieve en betrouwbare partner die graag 
samenwerkt. 

 
In 2012 werden onze persberichten vooral gepubliceerd in Nieuwsblad Peel & Maas, de 
Trompetter, Zondagsnieuws, de Limburger, Os Krentje en via de kabelkrant. Ook in de 
nieuwsbrief van het Lokaal Historisch Platform Venray werden onze activiteiten uitvoerig 
onder de aandacht gebracht.   
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De website (www.molenmerselo.nl) waarop geïnteresseerden veel nieuws en informatie 
betreffende de molen en de Stichting kunnen vinden werd in het verslagjaar door nog meer 
unieke bezoekers bezocht dan in de voorgaande jaren waarbij vooral de activiteiten- en 
nieuwspagina’s de aandacht kregen.  
 
Bezoekers van de website zijn met name uit Nederland afkomstig, maar ook in het 
buitenland (België, Duitsland, Canada en zelfs Suriname) wordt de website regelmatig 
bekeken. 
 
 
Bezoek website  
 

 
 

Aantal unieke bezoekers Aantal bezochte pagina’s  Gemiddelde bezoektijd 

2008 406 4147 > 2 min. 
2009 1423 8624 > 1,5 min. 
2010 1714 7567 > 1,5 min. 
2011 1824 6301 > 1,5 min. 
2012 2423 8002 ~ 1,5 min. 

 
 
 
Om onze buitenlandse gasten te informeren is onze molenfolder via de website in 
meerdere talen beschikbaar:  Duits, Engels, Frans, Pools en Italiaans.   
 
In 2012 verstuurden wij drie digitale nieuwsbrieven aan ruim 200 e-mailadressen. 

 

 
 

 

  

http://www.molenmerselo.nl/
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Beheer 
 
 

Onderhoud 
 
In 2012 hebben we minder onderhoud hoeven te plegen als gedacht, de molen staat er nog 
goed bij. In 2013 zullen er echter volgens planning nog diverse uitgebreide 
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
 
In 2008 hebben we een zesjarenonderhoudsbegroting samengesteld in het kader van de 
BRIM (Bijdrage Regeling Instandhouding Monumenten). Begin 2013 moet er voor nieuwe 
subsidie, noodzakelijk voor het onderhoud,  weer een nieuwe aanvraag ingediend worden. 
Hiervoor is eind 2012 offerte aangevraagd bij diverse adviesbureaus. We hebben opdracht 
verstrekt aan adviesbureau Groen voor het samenstellen van de aanvraag voor de ‘SIM’ 
(Subsidie Instandhouding Monumenten) periode 2014 – 2019. 
 
Voor de onderhoudsperiode 2014 – 2019 kunnen we slechts rekenen op 50 % subsidie van 
de overheden, de helft zullen we dus zelf moeten gaan bekostigen middels inkomsten uit 
eigen activiteiten en fondsenwerving, een heel zware last. 
 
 
Graanveldjes 
 
De heemkundekring ‘t Raokeliezer heeft de ingezette werkzaamheden aan de graanveldjes 
rondom de molen voortgezet. Er wordt nu ook gewerkt aan een moestuin van ‘vergeten’ 
groenten en er zijn fruitbomen aangeplant. Het ziet er ’s zomers prachtig uit ! 
 
 
Veiligheid 
 
De werkzaamheden in het kader van een veilige werksituatie zijn verder afgerond, voor 
onze vrijwilligers en ook onze bezoekers is alles nu veilig.     
 
 
Molenmaker 
 
Molenbouwer Beijk is eind van het jaar 2012 bij de molen geroepen om de steenkraan te 
repareren, een werkje wat komend jaar afgerond wordt. Verder was er voor de 
molenmaker geen werk. 
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Donder en bliksem 
 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft de bliksemafleiderinstallatie nagekeken. Hieruit 
vloeien een paar werkzaamheden voort die begin 2013 uitgevoerd worden. 
 
 
 
Bewegen is noodzaak 
 
In 2012 hebben we gelukkig veel bezoekers mogen ontvangen, ongeveer 3000. Dit heeft 
logischer wijs geleid tot veel draaiuren voor de molen. Net als voor het menselijk lichaam is 
in beweging blijven voor een molen gunstig, hoe meer draaiuren, hoe beter de interne 
raderen zullen blijven draaien. 
 
Het jaar 2013 wordt voor de onderhoudsmensen van Molen Nooit Gedacht een druk jaar. 
Er moet nog veel werk verzet worden met de bijbehorende (hoge) kosten. Gelukkig worden 
deze kosten grotendeels gedragen door de bijdrageregeling uit 2008. Slecht een relatief 
gering gedeelte zullen we uit eigen middelen moeten financieren.   
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Financieel 
 
 
 
 Real. Real. Real. Real. Real. Begr. 
 2008 2009 2010   2011 2012 2013 
       
Beginsaldo 112 4.054 9.985 13.418 19.673 27.077 
       
Inkomsten       
       
Activiteiten/vrienden/sponsoren 4.552 9.717 4.877 8.691 10.738 2.890 
Subsidies tbv onderhoud 0 44.599 0 5.868 4.739 13.839 
Exploitatiesubsidie 2009 / 2010 822 3.758 3.758 0 0 0 
Project subsidies 0 2.250 2.575 0 0 0 
Uit reservering 0 0 2.250 -2.204 166 25.826 
Uitgaven       
       
Exploitatie/verzekering/contr./kstn 1.432 3.572 2.944 1.770 2.694 3.825 
Gepland onderhoud 0 26.382 0 4.072 2.190 46.356 
Projecten 0 0 5.950 -90 -132 0 
Onderhoud onvoorzien 0 373 387 348 720 500 
Arbo – RIE – PVA 0 300 376 0 0 1.500 
Investering toiletvoorziening 0 661 370    
Investering expositievoorziening       
Investering winkelvoorziening      2.000 
Reservering BRIM 2008-2012  23.105   2.767  
       
Eindsaldo 4.054 9.985 13.418 19.673 27.077 15.451 
 
 
 
Korte toelichting: 
 
De provincie keert de BRIM-subsidie voor de gehele periode voor 90% in één keer uit. 
Deze gelden dienen derhalve verspreid over de BRIM-periode besteed te worden en 
worden daarvoor gereserveerd. Hetzelfde geldt voor de subsidie van de gemeente. Deze 
wordt in zes gelijke delen uitgekeerd, maar besteding van de gelden zal jaarlijks 
verschillen. 
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Onze sponsoren, vrienden en donateurs in 2012 
 
Gemeente Venray 
Provincie Limburg 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
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. 

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

 
C.M.B. Hendriks 
Dhr. G. Janssen 
Fam. A. du Pree-vd Slik 
Fam. A. van de Venne 
Fam. I. Ploeger-Ewals 
Fam. J. Engels 
Fam. J. Michels-Janssen 
Fam. J. Pubben 
Fam. L. Michels 
Fam. M. Arts 
Fam. M. van Enckevort-Lormans 
Fam. P. Weerts 
Fam. R. de Jong 
Fam. T. Ewals 
Fam. Th. Martens 
Fam. W. Gielen 
Fam. W. Prevoo-Gubbels    
Mevr. J. van Soest 
A. van Hoof 
Fam. F. Welschen 

 
F. Muijsers 
Fam. Janssen 
G. Arts 
J. Bonants 
J. Cornelissen Loes en Marlie 
J. Pubben 
J. van Enckevort 
L . Velders 
P. Bouten 
W. van Valen 
T. Kateman 
Fam. Mijnders-Du Pree 
J. Quast 
Fam. Janssen-Beerens 
Fam. Janssen-Millen 
Mevr. M. Pubben 
Fam. J. van Osch 
Fam. A. Poels 
Fam. J. de Rijck 
Fam. M. Cuypers

Mevr. M. Gubbels 

 

 

 


