
De naam van de instelling: 

Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied 

Het inschrijvingsnummer van Kamer voor Koophandel: 

42059035 

Het RSIN/fiscaal nummer: 

0047 53 501 

 

Post en bezoekadres: 

De Flank 6 

5301 JS Zaltbommel 

Tel: 06 53944188 

 

Doelstelling: 

De Molenstichting heeft zich ten doel gesteld het behoud van de monumenten, beschermd in de 

Monumentenwet 1988 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling. Het is niet de bedoeling van de 

Stichting om zoveel mogelijk molens in de Stichting op te nemen. Het is de bedoeling, dat, wanneer 

een eigenaar van een molen b.v. een gemeente, waterschap of particulier deze molen moet afstoten 

de Molenstichting in beginsel bereid is, onder bepaalde voorwaarden deze molen in eigendom en/of 

beheer over te nemen. De Stichting aanvaart hiermee de verantwoordelijkheid voor de 

instandhouding van deze molen. 

 

Dagelijks bestuur: 

L. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter. 

H. Vuuregge, secretaris 

A.C van Balken, penningmeester 

 

Beleidsplan: 

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en molenaars die zich belangeloos 

inzetten om de doelstellingen te realiseren. Met toestemming van het bestuur is het toegestaan 

gemaakte onkosten in rekening te brengen. De Molenstichting zet zich in voor de instandhouding van 

de molens: te weten, het beheren, onderhouden en waar nodig restaureren van de 7 molens. 

Molenbeheer: 

Onze molens zijn allen in maalvaardige staat en worden als zodanig ook gebruikt. Onze 7 vrijwillige 

molenaars draaien zeer regelmatig met hun molens. Een functionerende molen is de beste garantie 



voor een langdurige instandhouding. 

De molens zijn zoveel mogelijk ook op afspraak voor publiek toegankelijk. Op de nationale 

molendagen in mei en september zijn ze allen open voor publiek en kan een rondleiding met 

toelichting worden gegeven. Op de 2 e zaterdag van november hebben we onze eigen Molendag 

Tielerwaard samen met enkele andere regionale molens. 

Verder richten we ons steeds meer op de directe betrokkenheid van de bewoners van de dorpen 

waar de molens zich bevinden. Hun steun en de wisselwerking met de lokale molenaar is van groot 

belang voor het voortbestaan van onze molens. 

 

Onderhoud: 

Klein onderhoud wordt verzorgd door de vrijwillige molenaars zelf. Het jaarlijkse grotere onderhoud 

wordt verricht door deskundige (molen)aannemers. Voor de planning en financiering van het 

onderhoud kennen we periodieke instandhoudingsplannen(PIP). Voor alle molens zijn deze plannen 

voor de jaren 2019 t/m 2024 beschikbaar en goedgekeurd door de Rijksoverheid. De jaarlijkse 

onderhoudskosten per molen zijn ongeveer Euro 12.000,- De Rijksoverheid vergoedt hier ongeveer 

50% van. De gemeente en de provincie dragen nog steeds hun deel hieraan bij (samen ca 30%). 

 

Restauraties: 

Het jaarlijks onderhoud staat niet helemaal garant voor de instandhouding van onze molens op 

termijn. Gemiddeld een keer per 20 a 30 jaar dient vrijwel elke molen te worden 

gerestaureerd (groot onderhoud). De financiering hiervan staat op dit moment ter discussie. Het is 

momenteel niet meer van zelfsprekend dat Rijk, provincie en gemeente dit ook blijven financieren. 

Samen met andere molenorganisaties en de landelijke belangenbehartiger De Hollandsche Molen 

zijn we op zoek naar andere financieringsbronnen.  
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