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Jaarverslag 2018 van de Molenstichting Gennep  
 

 
1. Algemeen 

De Molenstichting Gennep heeft als hoofddoel de drie beeldbepalende molens in 
de gemeente Gennep als materieel cultureel erfgoed en het beroep molenaar als 
immaterieel cultureel erfgoed in stand te houden. De specifieke doelen voor 2019 
staan genoemd onder punt 6. 
2018 stond in het teken van het 20 jarig jubileum van de Molenstichting Gennep. 
Dit hebben we gevierd op zaterdag 28 juli 2018. Op deze dag ontving de 
Molenstichting uit handen van Burgermeester Peter de Koning de gemeentelijke 
onderscheiding “De Ganapja”. Reden daarvoor is de inzet van de stichting om de 
drie beeldbepalende molens in gemeente Gennep in stand te houden, dankzij 
grote betrokkenheid van de zeven vrijwillige molenaars en het bestuur dat zorgt 
voor evenwicht in financiën en onderhoud  
(link: https://maasduinencentraal.nl/ganapja-voor-20-jarige-molenstichting-
gennep/).  
 

 
      Bron: Gennep news. Foto Jan Tomasila 
      Burgemeester de Koning overhandigt de Ganapja aan molenaar Harry Kaak 

 

Wat ook niet onvermeld mag blijven, is dat op 7 december 2017 de Unesco het 
ambacht van de molenaar op de Lijst Immaterieel Erfgoed zet (link: 
https://www.unesco.nl/nl/artikel/unesco-zet-ambacht-van-de-molenaar-op-lijst-
immaterieel-erfgoed)  
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2. Bestuurssamenstelling 

Op 11 juli 2018 hebben we in een feestelijk versierde molen De Reus het 
afscheid gevierd van Jos van de Kerkhof. Jos heeft 20 jaar lang een grote 
bijdrage geleverd aan het functioneren van de molenstichting. Iska van de 
Mooren heeft zijn functie overgenomen. Het bestuur bestaat nu 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 2018 is o.s. onderstaand onderhoud verricht. 
- De Reus: roede vervangen en opgehekt 
- Rust na Arbeid: schilderwerk 
- Gerardamolen: schilderwerk 

 
4. Verzekeringen 

De drie molens zijn verzekerd voor storm- en brandschade. 
 

5. Financiën (voor meer informatie zie document: Jaarcijfers Molenstichting Gennep 
2018) 
- aanvraag SIM (Rijksbijdrage) en Monulisa (Provinciale bijdrage) ingediend 

voor de komende 6 jaar (2018-2024) 
- de penningmeester heeft een financieel overzicht opgesteld per 31-12-2018.  
- Doordat enkele onderhoudswerken minder gekost hebben dan begroot volgt 

er een verrekening met de subsidieverstrekkers.  
     Het batig saldo van € 11.862,52 zal hier grotendeels aan besteed worden. 

 

Molenstichting Gennep 1-1-2018 mutaties 31-12-2018 

rekening courant € 26.491,50 € -22.271,88 €   4.219,62 

spaarrekening € 17.640,70 €   -9.997,80 €   7.642,90 

Totaal   € 44.132,20 € -32.269,68 € 11.862,52 

 
6. Doelen voor 2019 

- ANBI status bereiken en de voorwaardes hiervoor scheppen (website met 
verplichte onderdelen)  

- Homepage realiseren voor meer publiciteit 
- Nieuw Logo ontwikkelen  
- In gesprek met Wethouden Rob Peperzak (portefeuillehouder ruimtelijke 

ontwikkeling) over een extra gemeentelijke bijdrage (o.a. indexering)   
- In Milsbeek staat een gemeentelijk monument, de restanten van een uniek 

poldermolentje. Er staat een informatiebord bij waarop de hoop tot herstel 
wordt uitgesproken. Laten we onderzoeken of herstel mogelijk is. In 2023 
bestaat de molenstichting 25 jaar. Wat zou het mooi zijn als bij dit jubileum dit 
bijzonder monument weer kan pronken in het landschap.  

              
             De restanten van een uniek poldermolentje in Milsbeek 


