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Jaarverslag 2021 van de Molenstichting Gennep  
 

 

1. Realisering doelen   

• Jill Janssen heeft haar secretarisfunctie eind 2021 officieel neergelegd. De voorzitter 

en de penningmeester nemen haar taken voorlopig over. Daarom heeft de 

Molenstichting Gennep een nieuw postadres (Ottersumseweg 16, 6591 CL Gennep). 

Jill zal ons blijven adviseren en ondersteunen vanuit haar functie als 

beleidsmedewerker Kunst en Cultuur bij de gemeente Gennep. Het dagelijks bestuur 

heeft meerdere personen benaderd voor de secretarisfunctie. We merken dat het op 

dit moment erg lastig is iemand te vinden. 

• Harry Kaak 80 jaar: zie hiervoor Molenstichting Gennep bedankt 80-jarige Harry Kaak 

– Stichting Molens Gennep  

• Aart Mul is sinds 2021 vrijwillige molenaar op molen De Reus. Hij heeft zijn 

“Getuigschrift Vrijwillig Molenaar” op 29-06-2021 behaald.  

• Jan Coopmans heeft Molen De Reus eind 2021 verkocht aan zijn dochter Jeanine 

Coopmans. 

• Van oude graansoorten bakt Peter Pouwels regelmatig brood en koek.  

    

2. Bestuurssamenstelling  

Het bestuur is tot eind 2021 niet gewijzigd en bestond uit 6 leden (voorzitter, secretaris, 

penningmeester en drie verdere bestuursleden). Eind 2021 hebben we een vacature voor 

secretaris. Het dagelijks bestuur (voorzitter en penningmeester) neemt voorlopig de 

taken van de secretaris over.  

  

3. Onderhoud molens  

De Monumentenwacht inspecteert 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.  

Molen De Reus in Gennep:  
Klein onderhoud door molenaars 

  
Molen Rust na Arbeid in Ven-Zelderheide:  
Klein onderhoud door molenaar. 

 
Gerardamolen in Heijen:  
Klein onderhoud door molenaars. 
Buitenschilderwerk 
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Reparatiewerk aan bovenas 
 
4. Verzekeringen 

De drie molens zijn verzekerd voor storm- en brandschade.  

 

5. Financiën (zie document Jaarcijfers Molenstichting Gennep 2021)  

 

6. Doelen voor 2022 

• Werving nieuwe secretaris (eventueel via Jaakh?) 

• De vrijwillige molenaars hebben per molen een lijst met wensen opgesteld t.a.v. klein 

onderhoud. 

• Het dagelijks bestuur ziet toe dat er in 2022 door Beijk onderhoud volgens plan wordt 

verricht 

• Brandveiligheid en bliksemafleiders controleren, advies inwinnen en nodige 

veiligheidsmaatregelen treffen (o.a. brandblussers) 

• Maaien molenbelten Gerardamolen door buitendienst van de Gemeente Gennep 

(Buitenwerk) 

• Verzekering vrijwilligers (molenaars en bestuursleden) (jurist gemeente benaderen) 

 

 

  


