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Voorwoord          
 
 
Met dit jaarverslag van de Stichting Nooit Gedacht over 2021, willen we als bestuur alle 
belanghebbenden en belangstellenden informeren over de resultaten van het gevoerde 
beleid, waarvoor het beleidsplan 2014-2019 de basis is.  
 
DE doelstellingen zoals vastgesteld zijn: Behoud van de molen: 
Dit in drie betekenissen: 

1. In stand houden van de molen en de directe omgeving i.c. monumenten-beheer. 

2. Levendig houden van het molenaars-beroep, dat in 2017 is toegevoegd aan de lijst 

van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij Unesco.  

3. Maatschappelijk betekenis geven aan de molen door middel van educatieve en 

recreatieve activiteiten.  

Gezien de corona pandemie die in 2020 begon en de maatregelen rond deze pandemie is 
2021 een jaar geweest waarin weinig activiteiten hebben plaatsgevonden. Daar waar 
mogelijk was hebben we kleinschalig meegedaan aan molendagen en monumentendagen. 
Daarnaast ook de 2 wekelijkse openstelling is op gepaste wijze gehandhaafd 
 

Het bestuur is toch dank verschuldigd aan de bezoekers en de vrienden van de molen die 

alsnog belangstelling toonden voor de molen, voor zover dat mogelijk was.  

 

Ten slotte is het bestuur dank verschuldigd aan haar samenwerkingspartners,  aan haar 

structurele subsidiegever de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 

 
 
Bestuur Stichting Nooit Gedacht 
 
 
 
Merselo,  1 maart 2022   
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Organisatie 
 
 
Per ultimo 2021 werd het bestuur gevormd door: 

• Rein Blaauw, voorzitter 

• Nellie Jacobs, secretaris 

• Frans Janssen, penningmeester 

• Teja Michels, bestuurslid ‘activiteiten’ 

• Vacature, bestuurslid ‘beheer’ 
  met als adviseurs: 

• Helma Michels, 1ste molenaar 

• Jan Loonen 
 
 
De vrijwillige molenaars waren per 1 januari 2022:  

• Helma Michels 

• Lambert Michels 

• Wil Weijers  

• Mark Camps  
 
 
De andere vrijwilligers:  

• Kitty Janssen             

• Petro Loonen 

• Linda van Meijel 

• Mientje Relouw 

• Mieke Michels van den Akker 

•  
Daarnaast kon in 2021 weer gerekend worden op de steun van een aantal andere 
vrijwilligers, die behulpzaam waren tijdens de grotere evenementen. 
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Bestuurszaken 
 
Aangezien 2021 een jaar na corona was en nog maatregelen waren is er 2 keer vergaderd  
In de vergadering is afgesproken dat de molenaars voortaan bij alle bestuursvergaderingen 
aanwezig zijn om korte lijnen te houden met het uit te voeren beleid en de werkelijke 
uitvoering van de werkzaamheden.  
  
In 2020 is de nieuwe SIM periode in werking gegaan die geldig is tot 2025. Dit zorgt 
ervoor dat herstelwerkzaamheden geborgd blijven voor de molen. 
 
De molen is een aantal malen open geweest voor publiek, uiteraard was advies van RIVM 
hierin leidend.  
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Activiteiten 
 
 
Zoals vastgesteld in het beleidsplan is het een doelstelling om de molen op tal van 
manieren in de publieke belangstelling te brengen. Daarbij wordt de molen centraal 
gesteld vanuit historisch, educatief en toeristisch perspectief.  
 
Bestuur, molenaars en andere vrijwilligers hebben vanaf 2008 een grote verscheidenheid 
aan taken opgepakt. Normaliter zijn de openingstijden als volgt 

- Molen 2 wekelijks en op afspraak openstellen voor publiek  
- Molen inzetten voor (technische en historische) educatie 
- Aansluiten bij initiatieven in de omgeving 
- Jaarlijks een aantal vaste evenementen organiseren       
- In de publiciteit treden 
 

Voor 2021 zijn er andere openstellingen gehanteerd, de RIVM-maatregelen volgend.  
Dit resulteerde in weinig bezoekers en weinig openstellingen 
 
 
Molen openstellen voor publiek  
 
Één maal in de 2 weken is de molen open voor publiek en meelverkoop, en verder sluiten 
we ons aan bij Nationale molendagen, monumentenweekend en Limburgse molendag. 
 
Om inkomsten te genereren werd ook in 2021 een vrijwillige donatie gevraagd voor 
rondleidingen tijdens de reguliere openingstijden.  
 
Een bron van inkomsten was ook in het coronajaar de meelverkoop die inmiddels steeds 
grotere vormen gaat aannemen 
 
Overzicht molenbezoek vanaf 2005 
 

Jaar bezoekers  
< 18 jaar 
 
 

bezoekers  
> 18 jaar 

totaal 
bezoekers 

aantal draaidagen / 
openstellingen 

aantal geplande 
rondleidingen 

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 
2013 430 1870 2300 60 21 5 
2014 503 2815 3318 57 20  5 
2015 536 2597 3133 64 29 5 
2016 450 1750 2200 55 16 5 
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Jaar bezoekers  
< 18 jaar 
 
 

bezoekers  
> 18 jaar 

totaal 
bezoekers 

aantal draaidagen / 
openstellingen 

aantal geplande 
rondleidingen 

aantal eigen 
evenementen 

2017 1450 2820 4270 50, draaimarathon 22 5 
2018 485 1256 1741 43 18 4 
2019 1002 223 1225 58 22 4 
2020 51 36 97 17 0 0 
2021 84 220 304 21 0 0 

 
 
Molen en andere initiatieven in de omgeving  
 
In het beleidsplan zijn de ideeën verwoord om de molen een plek te geven binnen 
verschillende lokale verbanden, waarbij het met name gaat om de cultuurhistorische 
verbanden. Het gaat er om de molen te positioneren binnen de toeristische infrastructuur 
en daarin een rol van betekenis te vervullen.  
Er wordt samengewerkt met  

• ’t Raokeliezer  

• Historisch Platform Venray 

• Venray Monumentaal 

 
 
Evenementen in 2021 
 
In 2021 konden de gebruikelijke evenementen niet als gewoonlijk georganiseerd worden.  
 

     
 MAAND 
 

                              
R E G U L I E R E    E V E N E M E N T E N   

Mei (2de weekend) Nationale Molendagen  
September (2de  weekend) Open Monumentendagen  
Oktober (1ste zondag) Limburgse molendag (Koren op de Molen) 
December (2e kerstdag) Molen in kerstsfeer 

 
▪ De nationale molendagen mocht de molen niet opengesteld worden in verband met 

de RIVM-maatregelen.  
 
▪ Het 2de weekend van september vond het monumentenweekend plaats.  Dit 

weekend is de molen wel open geweest, maar werd geen activiteit georganiseerd 
i.v.m. de beperkende maatregelen die er waren. 
 

▪ De 1ste zondag van oktober tijdens de Limburgse molendag kon de activiteit ‘koren 
op de molen’ niet worden georganiseerd. 

 
▪ De Kerstbijeenkomst heeft niet  plaats gevonden. 
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Publiciteit 
 
De PR-activiteiten hebben tot doel (lokaal en regionaal) bekendheid te geven aan de 
historische en maatschappelijke betekenis van de molen en aan de evenementen. Het 
overstijgende doel is: belangstelling wekken van het publiek.  
 
De belangrijkste ‘boodschap’ die uitgedragen wordt is: 

- de molen is belangrijk historisch (industrieel) erfgoed  

- de ligging aan de rand van het dorp en verbonden met bijzondere natuurgebieden 

- er worden veel (educatieve) activiteiten rond de molen georganiseerd 

- de drempel om langs te komen is laag en de gastvrijheid is groot 

- het stichtingsbestuur is een actieve en betrouwbare partner die graag samenwerkt. 
 
Publiciteit werd in 2021 heeft nagenoeg niet plaatsgevonden 
 
 
De eigen website (www.molenmerselo.nl) waarop geïnteresseerden veel nieuws en 
informatie over de molen kunnen vinden werd in 2017 vernieuwd en weer door veel unieke 
bezoekers bezocht, waarbij de activiteiten- en nieuwspagina’s de meeste aandacht kregen. 
De digitale nieuwsbrief is in het concept geïntegreerd.  
 
 

 
Beheer en onderhoud 
 
 
Vertrekpunt: instandhoudingssubsidie 2020-2025 
 
Ook 2021 was een bijzonder jaar en zijn er weinig onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
 
Directe omgeving van de molen 
 
De molenveldjes rond de molen waarin jaarlijks granen staan en ook diverse groenten 
worden door enkele molenaars bijgehouden. Deze veldjes zijn een mooie aanvulling op de 
dat wat er te zien en te ontdekken is aan de molen. 
 

  

http://www.molenmerselo.nl/
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Financieel 
 
 
Instandhoudingssubsidie 
 
Zoals al genoemd beschikt de stichting Nooit Gedacht over een onderhoudssubsidie van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en deze subsidieert 60% van het technisch onderhoud 
voor de periode 2020-2025.  
 
 
Inkomsten door ‘Vrienden van de molen’ 
 
Ongeveer 50 Vrienden van de Molen (particulieren en zakelijk) zorgen jaarlijks voor een 
geldbedrag, dat eveneens ingezet wordt voor het technisch onderhoud van de molen. 
 
 
Inkomsten door activiteiten (o.a. draaimarathon) 
 
Ook in 2021 werden enkele inkomsten gegenereerd uit vrijwillige bijdragen van bezoekers 
en uit opbrengsten van de diverse activiteiten.   
 
 
Uitgaven voor onderhoud 
 
Hierna financieel jaarverslag 2021 invoegen. 
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FINANCIEEL TBV JAARVERSLAG STICHTING NOOIT GEDACHT

2017

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening 

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo 1-1 27.077 33.630         39.280        42.769           46.257        

Inkomsten

Activiteiten/vrienden/sponsoren/rente 9.875 8.245 6.976 7.280 11.309

Subsidies tbv (meerjaren)onderhoud 13.725 3.936 3.936 3.936 19.432

Uit reserveringen 18.120

Uitgaven

Exploitatie/verzekering/contr./kstn 3.163 2.595 3.487 3.792 5.401

Gepland onderhoud 31.845

Projecten

Onderhoud onvoorzien 159

Reservering meerjarenonderh 3.936 3.936           3.936             19.432        

Eindsaldo 33.630 39.280 42.769 46.257 52.165
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