
 

 
 

 

Beleidsplan 2018  

Doel:  

De stichting heeft tot doel het beheren en in stand houden van windmolen De Hoop Sprundel. 

De stichting probeert dat doel met name te bereiken door: 

- onderhouden en exploiteren van de molen 

- in de belangstelling brengen en houden van de molen 

- het verwerven van de nodige financiële en andere middelen om de molen in stand te houden. 

Kader: 

De stichting heeft de opgave om ultimo 2018 te bewijzen dat molen De Hoop Sprundel vanaf 2019 

zonder subsidie van de gemeente Rucphen in stand kan blijven, te beheren en te exploiteren is.  

Tot en met 2018 ontvangt de stichting jaarlijks € 5000,- subsidie van de gemeente Rucphen. 

Is in 2018 duidelijk dat de stichting niet in staat is om zonder die subsidie verder te gaan, dan wordt de 

molen aan de gemeente Rucphen teruggegeven. In januari 2018 vindt een gesprek plaats tussen de 

Molenstichting en wethouder Evers 

Werkwijze: 

De stichting werkt binnen de kaders van haar statuten en huishoudelijk reglement. Wat de stichting 

doet, heeft zoveel mogelijk een open karakter en de stichting streeft er naar om zoveel mogelijk mensen 

bij haar werk en de molen te betrekken.  

De stichting wil zoveel mogelijk en zinvol samenwerken, onder andere met De Heimolen in Rucphen, de 

plaatselijke Heemkundekring en de plaatselijke Verenigingsraad en Sprundelse ondernemers. 

De activiteiten worden uitgevoerd onder het motto: ‘Geef de Sprundelse molen een kans’. 

Organisatie:  

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de molen en de activiteiten in 

en om de molen.  

Eerst verantwoordelijke voor en tijdens de werking van de molen is de molenaar, c.q. de op dat moment 

dienst doende molenaar. Vrijwilligers helpen mee bij het beheer en het onderhoud van de molen, 

evenals bij activiteiten in en bij de molen. 

In principe zijn alle vergaderingen en verslagen openbaar, voor zover het niet over personen handelt.  

Onder meer via een eigen website, nieuwsbrieven, De Rucphense Bode en facebook houden we 

geïnteresseerden zoveel mogelijk van het gebeuren in en om de molen op de hoogte. 

De stichting is aangesloten bij:  

De Hollandse Molen, Vereniging  Westbrabantse Molens, de Monumentenwacht en de plaatselijke 

Verenigingsraad. De stichting is erkend als ANBI-instelling en maakt deel uit van Beleef Sprundel.. 


