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Bestuur 
 
Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest en eenmaal een extra overleg in verband 
met het schilderwerk aan de molenromp. 
De regulieren agendapunten zijn: verslag van vorige vergadering, ingekomen en 
uitgegane stukken, stand van zaken rondom molenaars en vrijwilligers, donateurs, 
molenbiotoop, bezoekafspraken, ambiancecommissie, onderhoud van de molen, 
financiën en activiteiten. 
Het bestuur bestaat uit Arjan Heijink, Martie te Brake (molenaar), Evert Lensink 
(penningmeester) en Herbert Nijland (voorzitter). Er is een vacature voor een 
secretaris / notulist en ook is aanvulling van het bestuur gewenst om activiteiten te 
organiseren. 
 
Vrijwilligers 
 
Het team van vrijwillig molenaars is dit jaar uitgebreid met Willie te Molder. Hij is 
inmiddels enthousiast aan de opleiding tot vrijwillg molenaar begonnen. Totaal 
bestaat de groep nu uit 3 gediplomeerde molenaars (Martie, Thijs en Johan), 3 
leerlingen (Richard, Thomas en Willie), Hans en Dinie. Samen laten zij op bijna alle 
zaterdagen de molens van Bredevoort en Lintelo draaien. Ook eenmaal in de maand 
wordt de molen in De Heurne bemand. Door de week zijn met name Dinie en Johan 
ook regelmatig aan het draaien. 
Voor het assisteren bij de open dagen is aanvulling van menskracht gewenst als 
gastvrouw, gastheer of activiteitenorganisator. 
 
Onderhoud en financiën 
 
Dit jaar heeft de molenromp een schilderbeurt gehad. Na de restauratie van begin 
80-jaren is er alleen plaatselijk wat stucwerk bijgewerkt en bijgekleurd. De molen 
heeft ongeveer anderhalve maand in de steiger gestaan en is na het schoonspuiten 
en afboenen driemaal behandeld met emulsieverf op lijnoliebasis. Dit is geheel door 
vrijwilligers gedaan onder toezicht van Thea Herder. Het steigerwerk en enig herstel 
van pleisterwerk is gedaan door Aannemersbedrijf Nijland. 
De Ten-Have-kleppen zijn hersteld met nieuwe cedar planken en geheel geschilderd 
door Vaags Molenwerken. Ook hebben zij het drijfwerk in de molen nagezien, waarbij 
één riemschijf is vervangen door een authentiek tweedehands exemplaar. 
 
Het financiëel overzicht van dit jaar laat een batig saldo van ruim drieduizend euro 
zien. De wijziging van de brand- en stormverzekering van de Onderlinge 
Brandwaarborg Maatschappij naar Donatus heeft een flinke besparing opgeleverd; 
deels omdat in dit jaar de premiebetaling alleen van mei tot en met 31 december 
betrof en deels omdat de nieuwe verzekering tot een lagere premie heeft geleid. 



De molen heeft minder omwentelingen gemaakt, maar dit komt door de stilstand 
vanwege het steiger. Komend jaar zal dit leiden tot een lagere draaipremie. 
Voor de vrijwilligers is er een (beperkt) vergoedingen beleid opgesteld. 
De onderhoudssubsidie vanuit de Provincie wordt stopgezet vanwege 
beleidswijzigingen. Wel zijn er aanwijzingen dat er nog een nieuwe regeling komt, 
maar deze zijn in december nog niet bekend. Op jaarbasis zal dit tussen de twaalf- 
en zestienhonderd euro minder subsidie-inkomsten gaan betekenen. 
 
Activiteiten 
 
Zoals elk jaar deed de Wenninkmolen mee aan de landelijk molendag op 11 mei en 
de Open Monumentendag op 14 september. 
De molendag viel in het weekend van “hemelvaart”. Met het thema “vrijwilligers in ’t 
het zonnetje” is niets gedaan. Ondanks en regenachtige weer was het aantal 
bezoekers normaal en “het liep lekker door”. 
De monumentendag had als thema “macht en pracht”. Molens zijn gebouwd als 
werktuig en zijn machtig door de wind- c.q. waterkracht. Met beeldmateriaal van 
baarden en kleurenpracht is invulling gegeven aan het thema. Ook deze dag circa 60 
tot 70 bezoekers gehad. 
Op afspraak zijn er dit jaar 8 schoolklassen (klasjes) c.q. groepen op bezoek 
geweest.  
 
Bijzonderheden 
 
Op 9 januari hebben 2 bestuursleden een gesprek gehad met wethouder Kok en 
twee ambtenaren om te spreken over de molenbiotoop. Vooral de hoge eiken langs 
de Gendringseweg geven de molenaars weinig zicht om plotseling verslechterde 
weersomstandigheden aan te zien komen. Helaas wil de Gemeente niet actief 
meewerken om de biotoop aan met name de noord-westzijde te verbeteren.  
 
Per mei is de verzekering van de molen ondergebracht bij Donatus. 
 
De penningmeester heeft zich bezig gehouden met het IBAN-proof maken van de 
Stichting, met name de automatische incasso’s moeten vanaf volgend jaar met 
aangepaste gegevens worden gedaan. Ook zijn formulieren voor nieuwe donateurs 
aan de IBAN eisen aangepast. 
 
Voor de ANBI status van de Stichting zijn diverse gegevens verzameld en zijn 
inmiddels (deels) op de website geplaatst. 
 
Het aantal donateurs blijft nu nog ongeveer gelijk, maar de gemiddelde leeftijd ligt vrij 
hoog, dus zonder actie zal het aantal donateurs en dus ook de inkomsten hierdoor 
dalen. Er is een actielijst opgesteld om nieuwe inwoners van Lintelo actief te 
benaderen om donateur te worden van de Stichting. De gegevens hiervoor worden 
door het Kulturhus aangeleverd. 
 
Alle lezers van dit verslag worden door het bestuur uitgedaagd om te komen met 
vernieuwde ideeën en menskracht om het molen-erfgoed in stand te houden en 
verder uit te dragen. 
 


