Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen te Lintelo
Jaarverslag 2020

Bestuur
Er zijn 6 bestuursvergaderingen geweest (vanwege corona minder dan andere
jaren).
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.
In dit jaar is Jeroen van de Berg toegetreden tot het bestuur, zodat het bestuur nu
bestaat uit Arjan Heijink, Martie te Brake (molenaar), Evert Lensink
(penningmeester), Jeroen van den Berg en Herbert Nijland (voorzitter).
Er is nog steeds een vacature voor een secretaris / notulist. Ook er wordt nog
gezocht naar een persoon die zich actief bezig gaat houden met communicatie (o.a.
facebook en website).
Vrijwilligers
Het vaste team van vrijwillig molenaars op de Wenninkmolen bestaat momenteel uit:
Martie, Richard, en Willie. De overige Aaltense molenaars zijn Thijs, Thomas, Johan
en Hans (leerling). Samen laten zij op bijna alle zaterdagen de molens van
Bredevoort, Lintelo en De Heurne draaien.
Op monumentendag kwam een heel enthousiaste bezoeker op de molen. Deze
bezoeker, Henk Prinsen, was zo geïnteresseerd, dat hij inmiddels is begonnen aan
de opleiding tot vrijwillig molenaar.
Vanwege de corona-regels was er alleen op monumentendag beperkte hulp nodig
van vrijwilligers voor triage, verkoop meel en het schenken van een kopje koffie of
thee.
Voor de molenaars en bestuursleden zijn bodywarmers met logo aangeschaft om
deze te gebruiken bij de molen. De officiële uitreiking zal in 2021 plaatsvinden, zodra
de corona-maatregelen dit weer toe laten.
Onderhoud en financiën
In het voorjaar is de molenbelt opgehoogd, de bielzenkeerwand vervangen door een
betonnen L-elementen en zijn nieuwe graszoden gelegd. De belt sluit nu weer veilig
en gelijkvloers aan op de vlonders die bovenop de tussenliggende daken liggen.
Door Vaags Molenwerken werden enkele molen technische onderhoudswerken
uitgevoerd waaronder het optempelen van de bovenas en een verbetering van de
taatspot onder de maalspil. De molenaars voerden regelmatig het smeerwerk van
lagers en assen uit, daarnaast hebben ze de elevatorriemen en -putten
schoongemaakt en de luikjes hersteld.

Het financieel overzicht van dit jaar laat een batig saldo van ruim zesenvijftig honderd
euro zien. Dit komt deels omdat onderhoudssubsidies als voorschotten (SIM) worden
uitbetaald en er dit jaar dus minder uitgaven aan onderhoud zijn geweest dan er aan
subsidies zijn ontvangen. Ook wordt er bewust in de eerste jaren van het zes jaren
onderhoudsplan (2019-2024) dat voor de SIM is opgesteld, minder dan gemiddeld
besteedt, zodat in de tweede helft van deze periode wat grotere werkzaamheden
gecombineerd uitgevoerd kunnen worden.
Voor de vierde keer heeft de molen een bijdrage ontvangen uit de jaarlijkse actie van
de Rabobank, inmiddels “clubsupport” geheten. Ook is voor het tweede jaar een
bedrag toegevoegd aan de reserve voor eventuele calamiteiten. Nadere informatie
hierover staat in het financieel jaarverslag.
Activiteiten
Tijdens molendag was er geen openstelling, er werd wel gedraaid en meel verkocht
door 2 molenaars met in acht neming van de geldende corona-regels. De
meelverkoop heeft ca € 100,- opgebracht.
Tijdens open monumentendag was er dit jaar alleen bezoek mogelijk na triage en
rondleidingen in kleine groepjes met tijdsloten. Het thema van de dag was
“leermo(nu)ment”. Er zijn 38 personen rondgeleid in de molen en 5 mensen kwamen
alleen voor de meelverkoop. Opbrengst van de dag ca € 65,Vanwege de beperkende corona-regels kon het inmiddels traditionele
pannenkoekenbakken voor bezoekers niet door gaan.
Bijzonderheden
Dit jaar was een bijzonder jaar door de corona pandemie. Zoals hiervoor al gemeld
had deze pandemie ook voor de activiteiten voor de molen grote invloed. We hopen
dat we in het nieuwe jaar snel terug kunnen naar het gewone normaal.
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.

