Werkplan 2017
Organisatie:
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter Jan van den Broek, penningmeester Wim Mathijssen en secretaris Toon van de Sanden. De
voorzitter vertegenwoordigt de stichting in de plaatselijke Verenigingsraad.
Molenaars:
Eerste molenaar is Toon Hendrikx en leerling-molenaar is Joep Lindner. Het werk van de molenaar en de
leerling-molenaar staat omschreven in de contracten die met hen gesloten zijn. Zij hebben ook het document
‘Veiligheid en Gezondheid’ ondertekend, dat op basis van de Risico-Inventarisatie-en-Evaluatie (RIE) is
opgesteld. De molenaars zetten hun werkzaamheden, opmerkingen en bevindingen ten aanzien van de molen
en hun werk daar in een logboek. Het bestuur stimuleert molenvrijwilligers om deel te nemen aan de cursus
molenaars in opleiding .. 2 molenvrijwilligers gaan deze cursus volgen.
Molenvrijwilligers en Molengidsen:
De vaste molenvrijwilligers zijn: Wim Aarts, John Bastiaansen, Jos Digners, Wim Heeren, Toon de Jong, Pieter
Aarts en Ad van de Sande.
De vaste molengidsen zijn: Wim Aarts, John Bastiaansen, Wim Heeren, José v.d.Broek-Van Loon, Mariëtte
Veraart en Pieter Aarts.
Daarnaast kennen we vrijwilligers die incidenteel een handje toesteken. Bij het vrijwilligerswerk is het principe
dat het werk de vrijwilligers geen geld moet kosten, maar ook geen geld mag opleveren. Toon van de Sanden
heeft aangegeven dat hij dit jaar het bestuur wil verlaten.
Bijeenkomsten:
- het bestuur zal verspreid over het jaar minimaal vijf keer bijeen komen
- in juni en in december is er een bijeenkomst van het bestuur met alle molenvrijwilligers en molengidsen
- in juni en december is er een bijeenkomst van het bestuur met de molenaars
- in de zomer houden we een ontmoetingsmiddag voor bestuur, molenaars en vrijwilligers
Activiteiten:
- mede in het kader van NLdoet houden we op 11 maart, een grote schoonmaakactie in en om de molen.
- op zondag 26 maart, tijdens de West-Brabantse Molendag, zullen we in en bij de molen activiteiten laten
plaatshebben. Ook staat op die dag een wandeling vanuit de molen, in samenwerking met de
Heemkundekring Sprundel gepland.

- op zondag 7 mei zijn er molenactiviteiten in het kader van “Beleef Sprundel” met als onderwerp Cultureel
Erfgoedommetje langs historische plekken in Sprundel.
- op zaterdag 13 en zondag 14 mei zijn de Nationale Molendagen. Dan zal molen De Hoop in dit weekend
ook voor iedereen openstaan en zullen er extra activiteiten plaatsvinden. Voor onze Vrienden van de Molen
is er een gratis kopje koffie.
- tijdens de St. Jansfeesten, op zondag 25 juni, is de St. Jansmarkt. Op die braderie zullen we ons presenteren
met de verkoop van Wiendflepkes en Wiendfleppen, de Sprundelse molenbroodjes gebakken door Bakkerij
van Oers en met Molengeschenkpakketjes.
- in de benedenruimte wordt de vitrine ingericht met te verkopen molenproducten
- de molen wordt door de molenaars verder volledig maalvaardig ingericht met als grote wens een borstelbuil
aan te schaffen, waardoor we in staat zijn ook zelf bloem te zeven.
- achter de uitvaart wordt, gezien het mooie plekje, het terrasje verder ingericht met aandacht voor de
veiligheid van de bezoekers,
- de verkoop van meel, gemalen in molen De Hoop, wordt verder uitgebouwd tot een vast assortiment
- er wordt gewerkt aan een 4-tal standaard Molengeschenkpakketjes
- in september nemen we deel aan de Nationale Monumentendag
- na de zomervakantie komt er nog een activiteit, vermoedelijk met wandelen en/of fietsen.
Openstelling:
Er zijn vaste openstellingstijden van de molen. De molenaar en een of meer molenvrijwilligers zullen wekelijks
op dinsdag van 10.00 uur tot 15.00 uur in de molen aanwezig zijn en dan, bij voldoende wind, de molen laten
draaien. Iedereen kan dan daar terecht voor een bakje koffie/thee, molengeschenpakketten en molenmeel.
Ondertussen kunnen de vrijwilligers (gastheren/gastvrouwen) schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
rond de molen verrichten. Door op de eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11.00 en 14.00 uur
aanwezig te zijn worden de openingstijden verder uitgebreid. We zoeken daarvoor vrijwilligers. We hebben
ook een vraag voor een kracht weggelegd bij het re-integratiehuis. Op deze zaterdagen zal de molenaar ook
zoveel mogelijk op de molen aanwezig zijn en kunnen de molengidsen en –vrijwilligers op vrijwillige basis met
de molenaar hun molenkennis op peil houden en/of uitbreiden.
Rondleidingen:
Op verzoek van een groep van minimaal acht personen geven molengidsen een rondleiding door de molen.
Inclusief een kop koffie, vragen we daarvoor € 3,50 per persoon.
Verzamelen historie:
Het verzamelen van foto’s en filmpjes van de molen en wat daarop betrekking heeft, wordt voortgezet.
Geconstateerd is dat veel Sprundelaren herinneringen aan de molen hebben. Voorzitter Jan van den Broek wil
dit jaar starten met het verzamelen van verhalen rond de molen en heeft de eerste gesprekken gepland.
Graan malen en molenbroodjes:
De molen is maalvaardig en we produceren consumptiemeel. Met bakker Van Oers hebben we afspraken over
het bakken van molenbroodjes (Wiendflepkes en Wiendfleppen). In het leveren van meel voor molenbroodjes
zit voldoende continuïteit, deze is nu gewaarborgd.
Onderhoud:
Op de onderhoudslijst staan: een vast plek maken voor de beamer, lood aanbrengen bij invaart, schilderen
toilet- en inforuimte en verdere voorzieningen treffen om de meelproducten te kunnen presenteren.
In de groeitijd wordt elke twee weken het gras gemaaid, twee keer per jaar wordt de haag gesnoeid en
regelmatig moet er gewied worden. Er is een schema gemaakt dat aangeeft wanneer welke bestuursleden /

vrijwilligers die werkzaamheden verrichten.
Uiteraard zal ook, wanneer de actualiteit daarom vraagt, onderhoud gepleegd en schoongemaakt worden. Bij
het signaleren van nodig onderhoud zijn de Monumentenwacht en het Molengilde, instanties die regelmatig
inspecties uitvoeren, belangrijk.
Met de KBO moeten, voordat het jeu-de-boules seizoen begint, afspraken gemaakt worden over medegebruik
en mede-schoonhouden van het toilet in de molen.
Vrienden van de molen:
De molen het aantal Molenvrienden zien toenemen van 48 naar 70. De meesten betaalden € 12,50, anderen €
5,-, gemiddeld ruim € 10,- per jaar. Dit jaar proberen we het aantal vrienden en sponsoren van de molen te
verhogen. Tijdens molendagen krijgen vrienden gratis koffie en via Nieuwsbrieven worden ze op de hoogte
gehouden van wat zich in en om de molen afspeelt. Winkels en bedrijven kunnen bij een minimaal
sponsorbedrag van € 25,-- een link naar hun onderneming krijgen op onze vernieuwde website
Diversen:
Tegen vergoeding kan men van de molen gebruik maken om daarin foto’s of films te maken, bijvoorbeeld bij
een huwelijk, communie of clip of een activiteitenmiddag door groepen tot maximaal 30 personen. In de loop
van het jaar zal boven in de molen de uilenkast broedklaar gemaakt worden.
Begroting:
Door activiteiten, ‘’Vrienden van de molen’’, verkoop van koffie/thee, molenmeel en molengeschenkpakketten, proberen we het nodige geld voor de molen binnen te halen. Doordat karweitjes zoveel mogelijk
door vrijwilligers gedaan worden, proberen zoveel mogelijk materialen gratis of voor een prikkie te verkrijgen,
besparen we geld. De penningmeester onderzoekt regelmatig waar hij voor b.v. verzekeringen het beste en
goedkoopste terecht kan. Activiteiten zijn gericht op genereren van aandacht, inzet en vooral ook geld voor de
molen.
Bestuur: We streven naar uitbreiding van het aantal bestuursleden.

