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1. Doelstellingen.
De doelstellingen van de stichting, te weten:
a. het beheren, onderhouden en exploiteren van de Doetinchemse molens,
b. het bevorderen van het behoud van het oorspronkelijke karakter,
c. het bevorderen van de belangstelling voor de molens,
Zijn in het verslagjaar niet gewijzigd of veranderd. Ook de doelgroepen,
waarop de stichting zich richt, zijnde de bevolking van Doetinchem en de
regio, zijn niet gewijzigd.
2. Terugblik en beoordeling van de activiteiten.
Met betrekking tot het noodzakelijk onderhoud aan de molens heeft er, zoals
de laatste jaren goed gebruikelijk, ook in 2017 nauwgezet overleg
plaatsgevonden met de gemeentelijke vertegenwoordiger, Jan Aaldering, van
de Groep Gebouwen, en zijn vervanger, Henk Westerveld. Van Jan Aaldering,
die per 1 juli 2017 met pensioen is gegaan, is door de stichting op gepaste
wijze afscheid genomen, onder dankzegging voor al het goed dat hij voor de
Doetinchemse molens in de afgelopen jaren heeft verricht.
De drie molens hebben dit jaar nagenoeg al het onderhoud gehad wat gepland
stond. Voor de komende jaren zal dit onderhoudsoverleg jaarlijks
plaatsvinden met Henk Westerveld.
In 2017 is, zoals gebruikelijk, door de stichting weer meegewerkt aan de
landelijke molendag. De drie molens waren ook op die dag, naast de
wekelijkse vaste dagen, voor het publiek toegankelijk. Geconstateerd wordt
echter wel dat er geen extra publiek naar de molens komt.
De gemeente moet de drie molens officieel middels een beheerovereenkomst
nog aan de stichting in beheer geven. Alle onderhoudskosten, nutskosten,
belastingen e.d. van deze drie molens zijn voor rekening van de gemeente.
Teneinde voor de stichting toch tot een dekkende begroting te komen heeft
de gemeente het subsidie aan de stichting voor 2017 bepaald op een bedrag
van € 3.063,00, welk bedrag vervolgens trendmatig zal worden aangepast aan
de prijsontwikkeling.
Dit jaar is doorgegaan met een eigen opleiding van leerlingen tot
gediplomeerd molenaar bij de Stichting Doetinchemse Molens. Het behalen van
dit diploma geeft de geslaagde het recht om op de drie Doetinchemse molens
zelfstandig te mogen draaien. In december is een van de leerling-molenaars,
Jacques van der Schot, geslaagd voor de opleiding tot gediplomeerd
molenaar. De opleiding duurt minimaal 1 jaar, aangezien in die periode de
vier seizoenen op de molens wordt meegemaakt.
Met ingang van 1 augustus 2017 heeft een van de molenaars, Hendrik-Jan
Tiemes, zijn overeenkomst met de stichting om gezondheidsredenen moeten
beëindigen.
Momenteel heeft de stichting twee leerlingen die de Doetinchemse opleiding
tot vrijwillig molenaar volgen.

3. Evaluatie van de samenwerking.
De advisering rond de molenbiotoop van de drie Doetinchemse molens door de
deskundigen verliep dit jaar weer naar wens. Dit vanwege het feit, dat het
bestuur de contacten met de Vereniging De Hollandsche Molen, het Gilde van
Vrijwillige Molenaars en met de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen
weer heeft aangehaald.
De molenbiotoopwachter van de stichting heeft ook dit jaar weer zijn
activiteiten in dienst van het behoud van een goede molenbiotoop gesteld.
4. Bestuur en molenaars.
Het bestuur vergaderde in 2017 viermaal.
De vaste molenaars namen als adviseurs deel aan de bestuursvergaderingen.
De overige molenaars hebben in goed overleg unaniem hiermee ingestemd. De
terugkoppeling vindt via de vaste molenaar plaats. Wel is besloten om,
naast de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en –etentje en de jaarlijkse
excursie, ook één keer per jaar een extra informele molenaarsbijeenkomst te
houden.
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit vijf mannelijke personen,
waarvan de drie vaste molenaars als adviseur aanwezig zijn.
Het team van molenaars bestond op 31 december 2017 uit elf gediplomeerde
molenaars en twee leerling-molenaars.
Het team van molenaars heeft samen met het bestuur op de laatste zaterdag
van de maand augustus een excursie georganiseerd naar een aantal molens
elders in het land. De excursie is een jaarlijks terugkerend evenement.
5. Democratisering.
Ook in het verslagjaar hebben de vrijwillige molenaars en de leerlingmolenaars hun invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de activiteiten
van de stichting.
Deze vorm van inspraak wordt door de molenaars en de bestuursleden als zeer
prettig en effectief ervaren.
6. Donateurs.
Het bestuur van de stichting moet helaas constateren dat ook in het jaar
2017 het aantal donateurs is afgenomen. In het nieuwe jaar zal onderzocht
worden hoe deze inkomstenbron kan worden versterkt.
In 2017 is aan donatiegelden een bedrag van net € 740,00 ontvangen.
Het bestuur is uiteraard blij met deze extra noodzakelijke inkomsten van de
donateurs en is hen daarvoor dan ook ten zeerste dankbaar.
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