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Jaarverslag Monumenten en Archeologie 2015  
 
Inleiding 
Het Monumentenbeleidsplan is op 12 februari 2014 vastgesteld door de raad. Jaarlijks 
wordt verslag gedaan van de uitvoering van het aan het Monumentenbeleidsplan 
gekoppelde uitvoeringsplan. U vindt dit in woord en beeld in het eerste deel en in een 
schema gevat daarachter. Na 2014 was ook 2015 een ‘scharnierjaar’, waarin alleen 
gebruik gemaakt kan worden van bestaande budgets. Uitvoering in volgende jaren zal 
grotendeels afhankelijk zijn van de beschikbare middelen. Bij de begrotingsbehandeling 
zijn de eerder opgenomen prioriteiten voor uitvoering van het Monumentenbeleidsplan 
niet gehonoreerd. 
 
Wet- en regelgeving 
Belangrijke ontwikkeling op nationaal niveau is de voortgang van de Erfgoedwet. Deze is 
op 8 december 2015 aanvaard door de Eerste Kamer. De Erfgoedwet integreert 
verschillende bestaande wetten voor het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed. 
Uitgangspunt is dat de bestaande bescherming tenminste blijft bestaan. De wet bevat ook 
een aantal nieuwe onderdelen. Zo wordt het vergunningstelsel voor het verrichten van 
archeologische opgravingen vervangen door een stelsel van wettelijk geregelde 
certificering. Naar verwachting gaat deze wet in op 1 juli 2016.  
De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2018 ingevoerd. Belangrijke uitgangspunten 
zijn: belanghebbenden direct betrekken bij projecten, integrale plannen maken door alles 
vroegtijdig mee te wegen, werken op basis van vertrouwen, het aantal regels 
terugbrengen en het doel centraal stellen in plaats van lijstjes afvinken. De cultuurhistorie 
dient als laag in dit beleidsinstrument te worden ingebouwd. Hierop moet worden 
voorgesorteerd door uitwerking van de gemeentelijke Structuurvisie en nauwe 
samenwerking tussen de erfgoeddisciplines (archief, museum, archeologie en 
monumenten). Dit behoeft nadere aandacht.  
Een andere ontwikkeling op nationaal niveau is de voorgenomen beleidswijziging voor 
molens. Van de 1.200 nu rijksbeschermde molens zullen er naar verwachting circa 400 
overblijven. Criteria zullen zijn goede biotoop, compleetheid van het gaande werk en 
uniciteit. 
Daarnaast werd provinciaal erfgoedbeleid ontwikkeld dat zal leiden tot nieuwe kaders en 
aanpassingen in het subsidiebeleid. In 2015 zijn gemeenten en organisaties op het gebied 
van erfgoed hiervoor breed geraadpleegd. 
 
Beleving van erfgoed 
In het Monumentenbeleidsplan is veel waarde gehecht aan de beleving van het erfgoed. 
Bewustwording van mensen vergroot het draagvlak voor monumenten(zorg). In dit kader 
zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
• Open Monumentendag 

Na het jubeljaar van Weert 600 in 2014 was het de bedoeling het wat rustiger aan te 
doen. Het landelijke thema ‘Kunst & Ambacht’ nodigde echter uit tot veel activiteiten. 
Op 12 en 13 september was in de gemeente Weert een record van 23 monumenten 
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opengesteld. Er was veel belangstelling voor de demonstraties op de markt, bij een 
echt bakhuis, bij de molens en molenmaker Adriaens. Ook de derde Lichtenberg 
Experience van het Weerter Mannenkoor is zeer goed bezocht.  
Daarmee werden meer bezoekers dan ooit getrokken in Weert, namelijk circa 9.300. 
Opnieuw was Weert daarmee de best bezochte gemeente in Limburg tijdens dit 
evenement dat landelijk ruim 1 miljoen bezoekers trekt. Dit alles was alleen mogelijk 
met inzet van vele vrijwilligers. Zie ook http://www.weert.nl/monumentendag.  

 
• Sociale Media 

In 2014 is de Facebookpagina Erfgoed in Weert gelanceerd. Via deze pagina worden 
nieuwtjes over monumenten en archeologie gedeeld en evenementen aangekondigd. 
De pagina heeft inmiddels 270 ‘likes’ (een groei van bijna 100 stuks in 2015). 
Gemiddeld worden zo’n 400 geïnteresseerden bereikt. Toen echter begin december 
een bericht over Markt 15 (pand Reemers) werd geplaatst met een aantal bijzondere 
bouwhistorische vondsten was het bereik ruim 5.000 mensen. Zie ook 
https://www.facebook.com/erfgoedweert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Erfgoedprijs 
Op 16 december is voor de tweede keer de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Van de 
gemeentelijke website en de sociale media is gebruik gemaakt om nominaties te 
verzamelen. Het thema was dit keer ‘Beste restauratie’. Uit de 12 kanshebbers koos 
het publiek voor de restauratie van de Paterskerk aan de Biest. In totaal werden er 
264 stemmen uitgebracht. De beste motiveringen werden beloond met een 
Podiumcadeaukaart. Om de jeugd te stimuleren tot grotere betrokkenheid is een extra 
jeugdprijs beschikbaar gesteld. De beste inzender tot en met 20 jaar kreeg z’n kaart 
en er was er een voor de categorie 20+. 
De deskundige jury bestond dit keer uit mw. I. Beckers (lid Monumenten-
welstandscommissie), F. Beckers (oud-burgemeester Stramproy) en C. Metz 
(voorzitter Architectuurlijk Weert). Zij reikte de Erfgoedprijs uit aan de restauratie van 
de Mariakapel op de Lichtenberg. Dit betrof volgens de jury een restauratie in de ware 
zin van het woord en met onderscheidend karakter.  



3 
 

Publiciteit is de prijs voor beide winnaars. Naast de aandacht van de lokale media 
staan zij een heel jaar prominent met hun foto op de Facebookpagina Erfgoed in Weert 
(zie illustratie hierboven).  
Zie ook http://www.weert.nl/erfgoedprijs?highlight=erfgoedprijs  
 

 
Cultuurhistorische waarden in ruimtelijke 
plannen 
Bij elk ruimtelijk plan, zoals een 
bestemmingsplan, wordt er op toegezien 
dat de cultuurhistorische waarden 
afdoende zijn verankerd. Dit dient nog een 
vervolg te krijgen bij de voorbereidingen 
op het omgevingsplan. 
 
Herbestemmen 
In het verslagjaar is de verdere 

herbestemming van de Paterskerk uitgevoerd. Daarnaast zijn de plannen voor 
herbestemming van het Fatima Huis ontwikkeld en is vergunning verleend voor de 
restauratie.  
Herbestemming van de Lichtenberg en de Boostenzalen blijft voortdurend in de aandacht, 
zie ook hieronder bij de paragraaf Lichtenberg.  
Het molenmagazijn van de St. Jansmolen biedt kansen voor een breder gebruik. 
Besprekingen worden hierover gevoerd met onder andere de huidige gebruiker. 
 
Monumenten-welstandscommissie 
De Monumenten-welstandscommissie vergadert eens in de vier weken. De commissie 
adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor monumenten. Ook worden 
plannen als vooroverleg geagendeerd om in een vroeg stadium richtinggevende adviezen 
te kunnen geven. Daarnaast worden handhavingszaken betreffende monumenten om 
advies aan de commissie voorgelegd.  
Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een pand gelegen in een gemeentelijk 
beschermd stads- of dorpsgezicht worden sinds 2014 niet meer voorgelegd aan de 
Monumenten-welstandscommissie, maar aan de welstandscommissie. Dit is het gevolg 
van de wijziging van het welstandsbeleid. Bij deze toetsing worden alleen die aspecten 
beoordeeld voor zover van invloed op de karakteristiek van het gezicht, dus voor zover 
zichtbaar vanaf openbaar gebied. 
De commissie bestond in 2015 uit de volgende leden: 
• mw. I. Beckers (monumentendeskundige, tevens lid commissie Cultuurhistorie),  
• mw. A. Marx, 
• dhr. A. Coonen, 
• dhr. T. Bähler en 
• dhr. N. Dhondt (plaatsvervanger). 
 
De commissie behandelde in totaal 27 
agendapunten in 12 vergaderingen.  
De commissie complimenteert de 
initiatiefnemer van Oelemarkt 15 (De Bolle 
Boef) met de verbetering van het pand. De 
gevel krijgt door de nieuwe kleuren een hogere 
belevingswaarde en meer plastiek, wat een 
positieve uitstraling heeft op de omgeving. 
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Hiernaast in grafiekvorm het resultaat 
van de Monumenten-welstands-
commissie. 16 plannen waren akkoord. 
De aantallen ‘niet akkoord’ zijn 
enigszins vertekend omdat sommige 
plannen tot 3 of 4 behandelingen nodig 
hadden voordat een positief advies kon 
volgen. 
 
 
 
 
 

 
Commissie cultuurhistorie 
De commissie Cultuurhistorie is een adviescommissie van het college van burgemeester 
en wethouders. De commissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de 
Weerter cultuurhistorie. In de regel vergadert de commissie eens in de vier weken, 
aansluitend op de vergadering van de Monumenten-welstandscommissie. In 2015 
vergaderde de commissie tienmaal. 
De commissie is als volgt samengesteld:  
• dhr. G. Gabriëls (wethouder en technisch voorzitter), 
• mw. I. Beckers (monumentendeskundige, tevens lid Monumenten-welstands-

commissie),  
• dhr. V. van den Berg (namens Molenstichting Weerterland), 
• dhr. M. Bukkems (namens Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen),  

• dhr. H. Kremers (namens Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundige Genootschap), 
• dhr. P. Lammeretz (namens de Aldenborgh) 
en 
• dhr. F. Verhaag (namens Heemkundig 
Comité Stramproy). 
Mw. J. Jongeling, beleidsadviseur Ruimtelijk 
beleid (monumenten en architectuur), is 1e 
secretaris van de commissie; dhr. W. Truyen, 
beleidsadviseur OCSW (archeologie) is 2e 
secretaris.  

 
De commissie adviseerde over het monumentenbeleid, archeologie en de verankering van 
cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen. Belangrijke agendapunten in het 
verslagjaar waren: 
• advisering over de thema’s en activiteiten van de Open 

Monumentendag en Erfgoedprijs 
• procedures bij handhaving en afwijken van verleende 

vergunningen,  
• opname van cultuurhistorische objecten in de 

routeplanner van de VVV Midden-Limburg, 
• de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor de 

molens, 
• voortgang provinciale erfgoednota, 
• planvorming Weert-West, 
• de landschapsvisie, 
• voorgenomen wijziging van het welstandsbeleid, 
• kraan Landbouwbelang, 
• provinciaal rapport industriële monumenten, 
• herijking van de archeologische beleidskaart en 
• ideeën voor promotie van cultuurhistorie. 
 
In het verslagjaar is de commissie enkele keren op locatie geweest:  
• op 21 april is de opgraving aan de St. Maartenslaan bezocht,  
• op 28 mei was de vergadering op de St. Annamolen Keent en  
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• op 20 augustus werd zowel de opgraving aan de Sutjensstraat bezocht als het eerste 
monumentenbordje onthuld bij restaurant Azië aan de Stationsstraat 20. 

 
Als vast bespreekpunt is aan de agenda toegevoegd verslag van de leden van de 
activiteiten van hun achterban. 

 
Over het werk van de commissie is uitleg gegeven in de Gemeentewijzer van 11 februari 
2015. 
 
Restauraties 
In het verslagjaar werden de volgende restauraties aan rijksmonumenten uitgevoerd en – 
voor zover van toepassing - de eindafrekening van subsidies verzorgd. 
• St. Martinuskerk (2e fase muurwerk) 
• Molen De Hoop aan de Coolenstraat Swartbroek (restauratie) 
• Paterskerk (restauratie) 
• St. Donatuskapel (gevelherstel en houtwormbestrijding) 
 
Provinciale subsidies 
Voor de St. Donatuskapel is een subsidie van € 23.272,50 toegekend op 25 maart 2015 
voor gevelherstel en houtwormbestrijding. De uitvoering is in 2015 gestart. 
Projecten herbestemming Lichtenberg en herbouw kraan Landbouwbelang zijn onder de 
aandacht gebracht van de provincie. 
 
Gemeentelijke subsidies 
Vanuit de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) zijn in 2015 de 
volgende toekenningen gedaan:  
• Molen de Hoop Swartbroek voor schilderwerk aan de staart, de constructie van het 

achtkant, bestrijding houtinsecten en diverse veiligheidsmaatregelen, 
• De Wilhelmus-Hubertusmolen voor schilderwerk en herstel van het gaande werk, 
• De Turkse moskee aan de Coenraad Abelsstraat 36A voor schilderwerk, vervangen van 

ramen en herstel van de hemelwaterafvoer, 
• Woonhuis Maasstraat 3 voor herstel van de karakteristieke kozijnen, 
• Boerderij Schonkenstraat 3 voor schilderwerk, 
• Boerderij Lutenakkersteeg 3 (meerjarig) voor werkzaamheden aan de fundering, de 

kozijnen, de kap en het dak, 
• Woonhuis Biest 27 voor schilderwerk en 
• Woonhuis Maasstraat 14 voor herstel van het balkon. 
Het budget voor 2015 ad € 26.796,00 is geheel benut voor deze werkzaamheden. 
 



6 
 

Handhaving 
In het verslagjaar speelden de volgende zaken: 
• Bij de Wilhelmus-Hubertusmolen is zonder vergunning een bijgebouw gerealiseerd. Dit 

bijgebouw is gelegaliseerd waarbij aanvullende eisen zijn gesteld (onder andere een 
groen dak). 

• Bij Oelemarkt 16a-18 is aan de aanschrijving om diverse gebreken op te heffen gevolg 
gegeven. Het houtwerk is geschilderd en de goot is gerepareerd, evenals het glas. 

• Er is nog geen uitsluitsel over de handhavingszaak Broekmolen. Dit wordt begin 2016 
opgepakt. 

 
Archeologie 
Van archeologische onderzoeken, begeleiding en vondsten wordt steeds melding gedaan in 
de commissie Cultuurhistorie. Enkele belangrijke locaties waren: 
• Hoek St. Maartenslaan – St. Paulusstraat (aanleg infiltratiebekken). Het aangetroffen 

middeleeuwse erf met bootvormig huis 
kreeg zowel lokaal als landelijk veel 
publiciteit, 

• Biest 112 (uitbreiding café de Hook) 
waarbij de middeleeuwse waterput in 
situ behouden kon blijven, 

• Plangebied Stadhuisplein en 
Stationsomgeving waar in de omgeving 
van het St. Raphaelpad een waterkuil uit 
de IJzertijd is aangetroffen en sporen 
van historisch muurwerk, 

• Sutjensstraat-Noord (geplande 
woningbouw), waar een compleet 
middeleeuws erf is gevonden met 
huisplattegrond, diverse bijgebouwen en 
een waterput ( zie ook afbeelding hiernaast, waar de commissie zich laat informeren 
door extern adviseur Fokko Kortlang), 

• Bij de vervanging van de water- en gasleiding aan de Biest e.o. is een archeologische 
inspectie uitgevoerd. Daarbij zijn delen van de middeleeuwse waterloop van de 
Weerterbeek getraceerd, 

• Het eindrapport van de begeleiding Houtstraatlossing heeft inzicht verschaft in de 
bodemopbouw van het plangebied dat zich uitstrekt van de Kazernelaan tot de 
Maaseikerweg, 

• Het eindrapport van de opgraving bij de Turborotonde aan de Eindhovenseweg is 
opgeleverd, de bewoningssporen uit de twaalfde eeuw en de opgegraven waterput zijn 
daarbij in kaart gebracht; 

• Bij de afstoting van Gemeentemuseum de Tiendschuur, Recollectenstraat 5, is het 
archeologisch belang in relatie tot het kasteelcomplex in kaart gebracht in de 
ruimtelijke onderbouwing; 

• Markt 15, mergelstenen keldergewelven en mogelijk resten van een put. 
De commissie adviseerde belangrijke archeologische sites en vondsten in het straatbeeld 
beleefbaar te maken. In het project Sutjensstraat hebben de projectontwikkelaar en de 
bewoners aangegeven daar belangstelling voor te hebben. 
Daarnaast is de oorspronkelijke locatie van de Romeinse brug over de Tungelroysebeek 
aangewezen tot archeologisch rijksmonument.  
In samenwerking met de gemeente Nederweert is gestart met de herijking van de 
archeologische beleidskaart, dit zal in 2016 worden uitgewerkt. 
 



7 
 

 



8 
 

Lichtenberg 
• Per 1 april 2015 is met Stichting Provisus een overeenkomst voor twee jaar gesloten. 

Stichting Provisus heeft daarmee het gebruiksrecht gekregen van de sportvelden van 
het voormalige Bisschoppelijk College ten behoeve van Equestrian Center. De 
gemeente kreeg gebruiksrecht over het openluchttheater. Beide partijen hebben het 
eerste recht van koop. 

• Dit maakte het mogelijk dat het Weerter Mannenkoor voor de derde keer de 
Lichtenberg Experience kon organiseren in het kader van de Open Monumentendag. 

 
• Een werkgroep met Brigitte van Eck (Munttheater), Emile Florack (RICK) en Jean-

Pierre Schouwenaars (Scarabee) vond de tijd rijp om plannen te maken voor 
professionele programmering in het openluchttheater. Deze plannen zijn 
gepresenteerd in de Mariakapel aan onder andere deputé Koopmans en wethouder 
Cultuur Gabriëls. 

• De plannen voor Weert-West beginnen concreter vorm te krijgen. Bij de 
begrotingsbehandeling is € 2 miljoen gereserveerd voor 2017. Een deel hiervan zal 
worden besteed aan renovatie van het complex de Lichtenberg. Een gemeentelijke 
bijdrage is nodig bij het verkrijgen van onder andere provinciale subsidies.  

 
Bijlagen 
Als aparte bijlagen zijn de jaarverslagen van de Stichting Martinus Monument (zie ook 
www.martinusmonument.nl), Molenstichting Weerterland (zie ook www.molensinweert.nl) 
en de Stichting Heyerkapel (zie ook www.heyerkapel.nl) gevoegd. Dit zijn de organisaties 
waarmee de gemeente Weert een langdurige subsidierelatie heeft.  
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Overzicht uitvoeringsprogramma 
 
Actiepunt Status  
1. Implementeren beleidsnota Structureel  
2. Herziening erfgoedverordening Gereed  
3. Inventarisatiekaart 

cultuurhistorische waarden 
Gereed op niveau structuurvisie, uitwerking 
vanaf 2016 (mits budget beschikbaar is) 

4. Selectie cultuurhistorisch 
erfgoed 

Sluit aan op 3 

5. Beschrijving (en aanwijzing) 
gemeentelijke monumentenlijst 

Sluit aan op 4 
 

6. Beschrijving en motivatie 
bestemmingsplan 

Reactieve check volgens schema, proactieve 
ontwikkeling standaardmethodiek nog op te 
pakken 

7. Stimulerende subsidies Huidige regeling voldoet 

8. Vergunningsprocessen en 
kwaliteit monumentenplannen 
verbeteren 

Opgepakt binnen budgettaire mogelijkheden, 
bezien binnen mogelijkheden RUD 

9. Bevorderen van 
onderhoudstoestand 
monumenten 

Actievere rol alleen mogelijk bij uitbreiding 
formatie 

10. Stimuleren restauratie en 
onderhoud met subsidie 

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van externe 
bronnen zoals provinciale subsidies 

11. Herbestemmingsopgave Structureel en afhankelijk van zich voordoende 
kansen 

12. Integratie cultuurhistorie in 
ruimtelijk beleid op korte 
termijn 

Structureel  

13. Integratie cultuurhistorie in 
ruimtelijk beleid nadat 
cultuurhistorische kaart is 
vastgesteld 

Sluit aan op 3 

14. Evaluatie welstandsbeleid In uitvoering voorjaar 2016 
15. Draagvlakvergroting en 

bewustmaking 
Structureel, zie verslag hiervoor 

16. Vermarkten van erfgoed als USP Structureel, zie ook verslag hiervoor 
17. Erfgoededucatie Structureel en nader uit te bouwen 

Legenda: 
   
Op schema In uitvoering Behoeft aandacht 

1/RB/JJ, 28-1-2016 







Stichting Heyerkapel
exploitatieoverzicht 2015

prognose werkelijke prognose
2015 2015 2016

INKOMSTEN
Offerblokken/collecten 250,00 309,84 250,00
Subsidie 2.000,00 2.030,00 2.000,00
TOTAAL INKOMSTEN 2.250,00 2.339,84 2.250,00

UITGAVEN
Werkplaats
Vergoeding werkplaats 350,00 350,00 350,00
Materialen werkplaats 250,00 335,00 250,00
Onderhoudskosten objecten 825,00 572,12 750,00
Verteer werkplaats 50,00 31,55 50,00
Kosten H.Mis 25,00 25,00 25,00
Bestuurskosten 300,00 315,00 300,00
Verzekeringen 175,00 184,08 200,00
Contributie/abonnementen 0,00 15,00 15,00
Attenties 150,00 219,45 175,00
Overige algemene kosten 125,00 209,65 135,00
TOTAAL KOSTEN 2.250,00 2.256,85 2.250,00
Exploitatie verschil 0,00 82,99 0,00



   Jaarverslag 2015 Molenstichting Weerterland 
 

    Molenstichting Weerterland p/a Hegstraat 11 6001 EW  Weert E: info@molensinweert.nl    



 

 
      Aan:  B en W en de gemeenteraad van Weert        Wilhelminasingel 101        6001 GS  Weert    Weert – 03 maar 2016   Geacht College, Dames en Heren raadsleden,   Molenstichting Weerterland biedt u hierbij het activiteiten jaarverslag en financieel jaarverslag over het jaar 2015 aan. Zoals u uit de verslagen kunt afleiden, is er in 2015 door onze vrijwilligers weer erg veel werk verzet voor het beheer, laten draaien en de promotion van ons waardevolle Weerter molenerfgoed. In de 10 jaar dat de Molenstichting Weerterland inmiddels het beheer over de gemeentelijke molens grotendeels voor de gemeente Weert verzorgt, is er veel bereikt. De Nederlandse molenwereld is echter volop in beweging. Ook voor Molenstichting Weerterland betekent dit dat we de komende jaren voor grote uitdagingen staan. Vooral hun, blijvend, kunnen aantrekken van voldoende vrijwilligers om de molens te beheren, te laten draaien en bezoekers rond te leiden, wordt toenemend een (te) grote uitdaging. Een beleid van de gemeente Weert waaruit, meer dan nu vaak het geval is, waardering en ondersteuning voor vrijwilligers blijkt, zou voor onze stichting een enorme steun in de rug betekenen bij het zoeken naar en werven van vrijwilligers.  Mocht uw college of uw raad vragen naar aanleiding van ons jaarverslag hebben, dan zullen wij die graag beantwoorden.  Wij spreken de hoop uit u in 2016 eens op een van de door onze stichting in opdracht van uw gemeenteraad beheerde windmolens te mogen begroeten.  Bestuur Molenstichting Weerterland, V. van den Berg, voorzitter P. Hermans, secrtearis a.i. F. Driessens, penningmeester.  

   
Hegstraat 11,  6001 EW  Weert  I  www.molensinweert.com  I  T : 06-11134446  I  M: info@molensinweert.nl 

           Facebook: www.facebook.com/MS.Weerterland  I Twitter: @weerterland en @openmolensweert 



     Molenstichting Weerterland Jaarverslag 2015  
 Molenstichting Weerterland is in 2005 opgericht. De stichting beheert in opdracht van de gemeente Weert de windmolens Sint Anna Keent (1911/1912), Sint Anna (1875) Tungelroy, De Nijverheid (1903) Stramproy en Sint Jan (1873-1804) Stramproy.  De Molenstichting Weerterland heeft tot taak het beheer en onderhoud van de molens, te zorgen dat de molens regelmatig draaien, malen en te bezoeken zijn en te bevorderen dat de molens een meerwaarde betekenen voor de omgeving waarin ze staan. Daarnaast promoot Molenstichting Weerterland het totale molenbestand van Weert en waakt de stichting over de molenbiotopen en de molenbelangen van alle Weerter molens.  Inleiding:  Na het drukke molenjaar 2014 met Weert600 en Molens6x600 hadden we ons als Molenstichting voorgenomen van 2015 een ‘wat rustiger jaar’ te maken. We moeten vaststellen dat we in dit voornemen niet geslaagd zijn. Het molenjaar 2015 werd uiteindelijk een druk maar voor de Molenstichting Weerterland ook geslaagd jaar met leuke nieuwe initiatieven en met wederom meer bezoekers op onze molens. Ook in 2015 hebben we actief deelgenomen aan de landelijke discussie over de molentoekomst zoals die door Vereniging De Hollandsche Molen was geinitieerd en hebben we lokaal nagedacht over de vraag hoe wij vinden dat de molentoekomst er uit moet zien.  Het belangrijkste project dat we in 2015 konden realiseren was de uitvoering van ons veiligheidsbeleid RI+E zoals dat door het bestuur is vastgesteld. De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen aan de vier door onze stichting beheerde windmolens konden wij snel doorvoeren mede dank zij een extra financiële bijdrage van de gemeente Weert. Door de inzet van onze molenklussers slaagden wij er bovendien in deze RI+E maatregelen ruim binnen het door de gemeente Weert beschikbaar gestelde budget uit te voeren.  Nieuw zijn de bijen en het project Onze Molenberg Zzzoemt bij de Annamolen van Keent en verder werden, op initiatief van Molenstichting Weerterland, in 2015 gesprekken geopend met onze Belgische molenvrienden binnen Kempen~Broek om de belangstelling te peilen voor een nauwe samenwerking en het samen promoten van ons molenland binnen de kaders van Kempen~Broek. Dit initiatief bleek in een vruchtbare bodem te vallen.  Beperkte financiële middelen zullen de komende jaren de kaders stellen voor wat er voor de molens mogelijk is. Maar naast krappere financiële middelen gaat ook de beperkte mankracht, het niet kunnen vinden van voldoende vrijwilligers, een groot probleem worden.   Het vinden en aan je binden van vrijwilligers is een opgave waar veel organisaties mee worstelen en waarvoor niemand nog het echt juiste antwoord gevonden heeft.  Wij zoeken die oplossing vooral in meer samenwerking.     



Het jaar 2015 in enkele feiten en ontwikkelingen: 
 
 In 2015 werd het RI+E veiligheidsbeleid op de molens ingevoerd. Hiermee loopt Molenstichting Weerterland in Zuid Nederland voorop.  
 Het onderhoud aan de molens heeft ook in 2015 nog op de gewenste schaal plaatsgevonden. Wel merken we dat de budgetten krapper worden. Niet geplande, maar wel noodzakelijke, werkzaamheden vormen daardoor toenemend een (financieel) probleem.  
 Uit recente inspecties van de Monumentenwacht Limburg wordt bovendien duidelijk dat molens steeds meer en steeds intensiever onderhoud nodig hebben.  
 De samenwerking met de eigenaren en molenaars van de particuliere molens De Hoop Swartbroek, Sint Antonius Laar en Wilhelmus-Hubertus Weert is goed.     

 In nauwe samenwerking met de imkers Vincent en Anthony Sterring Schouten zijn we bij de Sint Annamolen van Keent het project Onze Molenberg Zzzoemt gestart. Bij de molen staan nu drie bijenkasten en de klussers bouwden een mooi groot insectenhotel bij de molen.     
 In Stramproy bij molen De Nijverheid werd begonnen met de bouw van een bakhuis.  
 Ons team van vrijwillige molenaars werd uitgebreid met Ton Verspreek die, uit Brabant afkomstig, in Weert kwam wonen en op de Sint Jansmolen in Stramproy als molenaar werd aangesteld. Molenaar in opleiding René Luys slaagde voor het regionale proefexamen molenaar.  
 Helaas moesten we in 2015 van 4 molengidsen afscheid nemen en konden we slechts één vrijwilliger als molengids/klusser op de Sint Annamolen van Tungelroy welkom heten.  
 De vier gemeentelijke windmolens werden genomineerd voor de Erfgoedprijs 2015 van de gemeente Weert en werden uiteindelijk 2e bij de publieksprijs.  
 In 2015 verkregen we medewerking van de eigenaren om een bosperceel tegenover de Sint Annamolen van Keent op te schonen waardoor de windvang voor de molen fors verbetert.  
 De molenzondagen bij de Sint Annamolen in Keent, iedere 1e zondag van de maand is de molen geopend, bleken een groot succes.  
 Met het Avonddraaien in kerstsfeer, waaraan alle 7 operationele windmolens in Weert meededen, sloten we het molenjaar 2015 af.  



Restauratie, beheer en onderhoud: 
 In 2015 werden geen grootschalige restauratiewerkzaamheden aan de molens uitgevoerd.   In het kader van het reguliere onderhoud, gepland in het Periodiek Instandhouding Programma (PIP), werden wel onderhoudswerkzaamheden aan de drie beltkorenmolens Anna Keent, Anna Tungelroy en De Nijverheid en bij standerdmolen Sint Jan Stramproy uitgevoerd. De beide Annamolens in Keent en Tungelroy kregen vier nieuwe molenzeilen, bij molen De Nijverheid in Stramproy werden twee te smalle zeilen vervangen.  Diverse kleinere klussen aan de molens als gevolg van slijtage en/of plotseling optredende mankementen en karweitjes aan de omgeving van de molens werden in eigen beheer en met eigen financiële middelen van de molenstichting aangepakt bij de vier molens. De droge zomer was slecht voor de molenbergen.   Bij inspectie van de Monumentenwacht Limburg op de Sint Annamolen Keent werd vastgesteld dat de afstelling van de koningstijl/weeg te wensen overlaat waardoor de molen bij windrichtingen uit het Noorden tot Oosten te weinig beet heeft op het aswiel. Het malen met de molen wordt door de Monumentenwacht Limburg bij windrichtingen tussen Noord en Oost ontraden.  Ook bij de molens De Nijverheid en Sint Jan werden problemen vastgesteld aan het gaande werk zoals aan de overbrengingen, het bovenwiel, het luiwerk en de vanginrichting. De oorzaak van deze problemen is divers: toenemende ouderdom van de molens, intensiever gebruik van de molens ook voor de opleiding tot vrijwillige molenaar en mogelijk niet altijd even vakbekwaam klein onderhoud.    Het onvoldoende vakbekwaam klein onderhoud dat de vrijwillige molenaars moeten uitvoeren, krijgt van de Molenstichting de komende tijd extra aandacht. In samenwerking met Adriaens Molenbouw Weert en met een van onze vrijwillige molenaars die tevens inspecteur bij de Monumentenwacht Limburg is, gaan we onderhoudscursussen voor de vrijwillige molenaars opzetten.  In een overleg met de voorzitter van de afdeling Limburg van het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben we er ook voor gepleit aan het molenaarsonderhoud van een molen meer aandacht te schenken tijdens de opleiding tot vrijwillige molenaar.  Dank zij de financiële middelen van NLDoet was de Molenstichting in de gelegenheid de beukenhaag rond de driehoek van de Sint Annamolen Keent gedeeltelijk te vervangen en een bijentuin in te richten. Ook werd de moleninvaart met kazemat van de molen van Keent tijdens NLDoet gewit door de vrijwilligers van de Rotary Club Weert.  We blijven als molenstichting alert op de aanwezigheid van houtborende insecten in onze molens. Hierop letten speciaal de molenaars.   Het gaaswerk tegen het nestelen van vogels in de kap van de Sint Annamolen van Keent blijkt te voldoen. In 2015 waren er geen problemen meer met nestelende vogels in de kap. Regelmatige controle van het gaaswerk is wel noodzakelijk.     



De LED installatie van de buitenverlichting bij molen Sint Anna Keent blijft problemen veroorzaken.   Ook werden in 2015 opnieuw maatregelen getroffen om de problemen met de sprinklerinstallatie van de Sint Jansmolen in Stramproy (telefoonabonnement) te verhelpen.  Door naar een andere meldkamer over te stappen worden de vrijwillige molenaars sedert november 2015 niet meer gebeld bij een storing in het systeem.   Door een bijen-, vlinders en insectenvriendelijke aanpak is het groenbeheer bij de Annamolen Keent geen problem meer. In Tungelroy zorgt een vrijwilliger voor het bijhouden van de molenbelt. Deze belt werd in het najaar van 2015 grotendeels opnieuw ingezaaid. Bij de Nijverheid beheert de buurt het groen. Bij de Sint Jansmolen is goed groenbeheer niet mogelijk door het nog altijd ontbreken van een watertappunt. De beukenhaag bij deze molen is afgestorven.      Bestuurlijke en ambtelijke contacten: 
 Ook in 2015 hadden we regelmatig bestuurlijk en ambtelijk contact met de gemeente Weert. De ambtelijke contacten waren vooral met mevrouw J.Jongeling, de heer R. Jongen en de heer W.Mentens (biotoop). Ook bespraken we enkele malen actuele of urgente molenaangelegenheden met wethouder G. Gabriels. Met wethouder F, van Eersel hadden wij overleg over actuele biotoopaangelegenheden. Deze contacten verliepen steeds in een open sfeer.  We signaleren wel dat, omdat we als stichting onder 3 wethouders vallen, het soms aan eenheid van beleid maar toenemend ook aan begrip voor urgentie schort.  De molens als monumenten vallen onder wethouder Gabriels, vrijwilligersaangelegenheden onder wethouder Litjens en de molens als gebouw/gemeentelijk eigendom (beheer, onderhoud, biotoop) zitten in de portefeuille van wethouder van Eersel.  “Wij ervaren dat de verschillende sectoren binnen de gemeentelijke organisatie vaak met verschillende ogen naar de molens kijken.  Dat maakt het voor ons als Molenstichting erg complex omdat er binnen de verschillende afdelingen geen eenheid van beleid/benadering tav de molens is”, schreven wij al in ons jaarverslag 2014.   Deze verzuchting moeten we voor 2015 helaas herhalen.                  

Naar de vrijwilligers is moeilijk uit te leggen dat procedures soms maanden vergen, dat vervangen van brandblussers maanden duurt, dat het aanleggen van een toiletvoorziening bij één van de molens al een jaren aanslepende kwestie is en dat een werkopdracht voor een noodzakelijke reparatie van een plots optredend mankement dat het veilig kunnen draaien met de molen belemmert, vaak wekenlang op zich laat wachten.  Dit zorgt er voor dat het animo bij vrijwilligers om zich voor de molens in te zetten soms danig op de proef wordt gesteld.  Ook ervaart het bestuur dat dit leidt tot vermindering van krediet van het bestuur bij de vrijwilligers.  



Samenwerking en vertegenwoordiging:  
Onze contacten met Vereniging De Hollandsche Molen zijn intensief en constructief. Molenstichting Weerterland heeft zitting in de Molenadviesraad van Vereniging De Hollandsche Molen. Deze adviesraad vergaderde in 2014 twee maal in Soest en Utrecht.  De voorzitter nam deel aan de discussiedag Molentoekomst in De Munt in Utrecht en twee bestuursleden aan de Molencontactdag van De Hollandsche Molen in Den Bosch. Ook was het bestuur aanwezig bij de discussiedag over het molenbeleid en de monumentenstatus voor de molens van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort.  

    Een informatieavond over actuele molenaangelegenheden van Molenstichting Limburg in museum Eynderhoof in Nederweert-Eind werd bijgewoond door diverse bestuursleden, enkele molenaars en enkele vrijwilligers van onze stichting.    Doordat de Molenstichting Limburg zich 2014/2015 intern oriënteerde op een nieuw beleid bleven de contacten met de Limburgse Molenstichting eerder incidenteel. Wel beoordelen we gezamenlijk biotoopaangelegenheden in het kader van het convenant molenbiotoop.   Aan het digitale informatieblad De Molen van de Limburgse Molenstichting leveren we regelmatige redactionele bijdrages. Vrijwillige molenaars en vrijwillige molenaars in opleiding bezoeken maandelijks de studieavonden van de afdeling Limburg van het Gilde van Vrijwillig Molenaars in Roermond.  De voorzitter van Molenstichting Weerterland heeft zitting in de bestuurlijke adviescommissie Cultuurhistorie van de gemeente Weert en neemt maandelijks deel aan de vergaderingen van deze adviescommissie.  Met de Molenstichting Leudal waren in 2015 enkele bestuurlijke contacten. Met de molenstichting Nederweert bestaat geen contact.   

Bijeenkomst Molenadviesraad Hollandsche Molen in Utrecht 



Initiatieven in 2015: 
 Bij de Sint Annamolen van Keent werd een bijentuin aangelegd, werden drie bijenkasten geplaatst en werd een insectenhotel gebouwd.  Het groenbeheer werd omgesteld naar bijen, vlinders- en insectenvriendelijk beheer en biodiversiteit.  Ook startte in 2015 het proefproject molenzondagen. Iedere eerste zondag van de maand (tussen mei en oktober) is de Sint Annamolen Keent open. De respons was dermate groot dat het project in 2016 herhaald wordt en dat we naar mogelijkheden zoeken, vooral in personele zin, om meer zondagen open te zijn en de zondagopenstelling voortaan van april t/m november te organiseren.  

  Nieuwe molenfolders werden samengesteld en gedrukt voor de Sint Jansmolen van Stramproy en molen De Nijverheid in Stramproy. Deze folders vallen vooral op door de fraaie opengewerkte technische molenmodellen van de betreffende molens getekend door Annika Frencken uit Weert.  Ook werd een volledig nieuwe molenfolder Weerterland = Molenland samengesteld en gedrukt. Deze folders zijn met behulp van vrijwilligers inmiddels in het Duits en Frans vertaald. Vertalingen in het Engels, Spaans en mogelijk Pools volgen in 2016.  De website www.molensinweert.nl werd in 2015 volledig gerestyled in nauwe samenwerking met Digibit Weert. In de website is nu ook informatie in het Duits en Frans over het Weerterland = Molenland opgenomen.  Maar bovenal namen we in 2015 het initiatief tot de oprichting van een molennetwerk Kempen~Broek. Dit initiatief moet in 2016 verder gestalte krijgen.        



 Molenaars en Molenaars in opleiding: 
  In het verslagjaar konden we een nieuwe vrijwillige molenaar welkom heten: Ton Verspeek. Hij draait op de Sint Jansmolen in Stramproy.   Zeven vrijwilligers: Paul Horstman, Mark Joosten, Marc Lamerikx, Rene Luys, Rolf Zincken, Rob Niens en Leon Voermans volgen de opleiding tot Vrijwillige molenaar.   Deze opleiding wordt door de afdeling Limburg van het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgd.  Molen De Nijverheid is de instructiemolen binnen het Weerterland voor het Gilde.  Daarnaast werken we samen met de Napoleonsmolen in Hamont waar Harry Wijnants Nederlandse opleidingen voor het Gilde van Vrijwillige Molenaar verzorgt.    René Luys slaagde eind 2015 voor het proefexamen en gaat in het voorjaar van 2016 op voor het landelijke molenaarsexamen.  Met de eigenaren van de Wilhelmus Hubertusmolen was een regeling getroffen voor het draaien van deze molen door aan de Molenstichting Weerterland verbonden vrijwillige molenaar(s). Daarbij is nadrukkelijk ook naar veiligheidsaspecten gekeken.  Deze regeling hebben we echter in 2015 moeten beëindigen omdat de faciliteiten voor de molenaars niet aan de verwachtingen/afspraken voldeden.  De vrijwillige molenaars zorgden ervoor dat de 4 molens in 2015 totaal 1.124 uur geopend waren. Bovendien werd op molen De Nijverheid 127 uur instructie gegeven.   

    Molenaars: Sint Anna Keent: Gerie Fijen, Nuël van den Hurck, Chris Venner, Frans Deben Sint Anna Tungelroy: Jan Moonen en Frank Oosterhuis Sint Jan Stramproy: Math Beeren, Ton Verspeek en Lucas Kusters De Nijverheid Stramproy: Jac Nijs, Geert Hannen en Jac Leijssen.       

Ton Verspeek molenaar 



 Molengidsen: 
 Door diverse oorzaken (gezondheid, andere voorkeuren, andere interesses) werden we in 2015 geconfronteerd met een forse terugloop van het aantal molengidsen, gastvrouwen en gastheren.   Eind 2015 telden we nog slechts 5 gidsen.  In het verslagjaar konden we slechts één nieuwe molengids in on ze gelederen opnemen. Drie aspirant-molengidsen bleken helaas uiteindelijk toch af te zien van vrijwilligerswerk.  Onze molengidsenwaren in 2015 totaal 411 uur op de molens actief en verzorgden daarnaast diverse groepsrondleidingen en enkele molenlezingen.  

  Alle pogingen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken (campagne op facebook, gesprekken met andere verenigingen, deelname aan vrijwilligersmarkt. perspublicaties) hebben helaas niet tot een positief resultaat geleid. Het probleem van de krappe bezetting wordt daardoor steeds nijpender.  Door de krappe bezetting moeten we soms nee verkopen of kunnen we niet aan activiteiten meedoen waar we eigenlijk wel aan mee zouden willen doen.  In de loop van 2015 besloot het bestuur daarom de inzet van de molengidsen tot de Annamolen van Keent te beperken. Dit is de molen die toeristisch het meest belangrijk is. Waar mogelijk zijn gidsen individueel nog present op molenwoensdagen en molenzaterdag op de andere molens maar dit is dan in incidentele basis.   Gastvrouwen en gastheren: Pierre Beenders, Louis Morre, Jan Croonen, Ankie Post-Braam, Pierre van der Lans  Drie gastheren en een gastvrouw beëindigden in 2015 hun vrijwilligerswerk bij de Molenstichting. Louis Morre en Pierre Beenders coördineren de inzet van de vrijwilligers.          



 Klusteam: 
 Het klusteam van Molenstichting Weerterland bestaat uit Jacques Paulissen, Wiel Verheijen, Jan Croonen en Paul Horstman.  In Tungelroy verzorgt bovendien Paul Lammeretz het groenonderhoud rond de molen.   Het vaste viertal zorgt voor de kleine en grotere karweitjes op de molens niet zijnde molenmakerswerk, het groenbeheer, het schoonhouden en opruimen van de omgeving van de molens en het transport.   Belangrijkste zaken die daarbij aangepakt worden naast het opknappen kleine, dagelijkse mankementen, het 
regulier onderhoud en het bijhouden van de omgeving van de molens: 

 
 Uitvoeren diverse maatregelen in het kader van invoering RI & E op de 4 molens,  
 Anna Tungelroy berg en groen opknappen groen. 
 Nijverheid Stramproy vloer binnen vernieuwd en leggen drainage buis. 
 St. Jan normaal onderhoud en kluswerk, groenonderhoud, reparatie enkele vernielingen. 
 Anna Keent lood slappen boven invaart aanbrengen, drainage aanbrengen, egaliseren berg 
 Annamolen Keent bouwen opstelplaats bijenkasten en bouwen insectenhotel. 
 Opschonen en voorbereiding kap tuin/fruitboomgaard Coolen: 146 uren (biotoopverbetering)  
 Drie maal herplaatsen borden wandelroute Kollergang. Maken 2 nieuwe steunen (vernield). 
In totaal waren ze in 2015: 998 uur op de molens actief.  Verder staan ze altijd paraat om bij alle voorkomende molenevenementen en molenactiviteiten hand en spandiensten te verlenen.   Klussers Jac Paulissen, Wiel Verheijen, Paul Horstman, Jan Croonen en voor Tungelroy Paul Lammeretz. Jac Paullissen en Paul Horstman coördineren de inzet van de klussers  



 Sociale Media en Communicatie: 
 De externe communicatie verloopt in toenemende mate via de eigen kanalen van de molenstichting zoals de websites www.molensinweert.com en www.molensinweert.nl, Facebook en Twitter.  Ook werd onze Nieuwsbrief MolenNieuws nieuw leven ingeblazen. Deze nieuwsbrief verscheen in 2015 zes maal en werd via e-mail naar zo’n 150 relaties gestuurd.  Verder sturen wij in voorkomende gevallen persberichten uit naar de lokale, regionale, provinciale en landelijke gedrukte media. Met het VVV back office en de VVV Midden-Limburg hadden we een overleg om in de toekomst de molens vaker te laten meeliften op de algemene media-aandacht voor Weert, het Weerterland en Kempen~Broek.   Veel media-aandacht was het voor het project De Molenberg Zzzoemt.    De landelijke omroep E.O. schonk in de programma-serie Geloof en een hoop Liefde speciaal aandacht aan Weert en aan Gerie Fijen als vrijwillige molenaar.   Bovendien waren we met onderwerpen of activiteiten te beluisteren op L1 Radio, Weert FM en de lokale radiozender van Budel/Maarheeze Radio Horizon.                    Ook Radio Grensland in België schenkt regelmatig aandacht aan onze Weerter molens via hun uitzendingen en hun kabelkrant net als Omroep 3ML uit Leudal.  Het personeelsblad van Agrifirm Plant portretteerde Nuël van den Hurck als molenaar en het Belgische Dagblad Het Belang van Limburg schonk aandacht aan het initiatief voor een molennetwerk in het gebied van Kempenbroek.  Onze vernieuwde website molensinweert trok in 2015 ruim 100.000 bezoekers. (2012 48.200, 2013 83.800, 2014 110.000). De Facebookpagina: MS.Weerterland telt ruim 1.300 (2012: 600 , 2013: 760 en 2014: 1.017) vaste volgers en ons Twitteraccount @Weerterland wordt door 614 ( 2012: 360, 2013: 451 en 2014: 512) personen gevolgd. Daarnaast bestaat het twitteraccount @openmolensWeert dat steeds up to date meldt welke molen op dat moment geopend en te bezoeken is.  We leverden enkele redactionele bijdragen aan Molens, het verenigingsblad van De Hollandsche Molen en aan De Molens, de digitale nieuwsbrief van de Molenstichting Limburg. De Trompetter/Land van Weert, Dagblad De Limburger, Het Belang van Limburg en 1Weert besteedden in 2015 enkele malen in een artikel aandacht aan activiteiten van of nieuws over de Weerter molens. De activiteitenagenda MetonsinWeert neemt alle molenactiviteiten op.  Het plan om in 2015 een film over de Weerter windmolens te maken kon door een te krappe personele bezetting niet opgestart worden. In 2016 willen we dit filmproject wel oppakken. Bedoeling is een promotionfilm en een instructieve film over de 4 windmolens te maken.   



Sponsoren, collectebussen, molenvrienden: 
 Dat het in financiële en economische zin nog steeds schralere tijden zijn, ervaart ook de Molenstichting Weerterland in sterke mate. Van structurele sponsoring van activiteiten of initiatieven door het locale of regionale bedrijfsleven is nauwelijks nog sprake.  Pogingen om nieuwe molenfolders via een advertentie te kunnen bekostigen, leden meestal schipbreuk of kenden slechts een marginaal resultaat.  Positief is dat de inhoud van de collectebussen (vrijwillige waardering bij een molenbezoek) op de molens wel toeneemt.  Dat komt mede omdat er bij vrijwilligers (molenaars, gastvrouwen en gastheren) meer bereidheid is bezoekers nadrukkelijk te attenderen op de collectebus.   Het aantal Molenvrienden, particulieren en bedrijven die ons financieel steunen (van 12 euro/jaar) tot 60 euro/jaar) steeg in geringe mate tot eind 2015 45 molenvrienden.  Ook in 2015 voldeden we aan de richtlijnen van de Belastingsdienst om als ANBI instelling aangemerkt te blijven.  De gegevens over de Molenstichting staan op onze websites.  Steeds striktere richtlijnen maken het echter twijfelachtig of we op de langere duur de ANBI status kunnen blijven behouden.   Voor kleine stichtingen en kleine vrijwilligersorganisaties wordt het steeds complexer om aan de almaar strengere administratieve en organisatorische eisen en regels die de overheid stelt, te kunnen blijven voldoen.    Financiën: 
 De gemeentelijke bijdrage in de kosten van de Molenstichting bedroeg in 2015 € 4.906,-- Daarnaast ontvingen wij voor de uitvoering van de RI+E maatregelen eenmalig nog € 4.500,-- van de gemeente Weert.   De Vriendenbijdragen beliepen in 2015 € 1.475,-- en de NLDoet subsidie bedroeg € 750,--  In de fooienpotjes zat totaal € 910,35 en de verkoop van molenartikelen (meel, honing, olie) op de Annamolen Keent leverde € 729,91 netto op.  De totale uitgaven beliepen over het verslagjaar €  11.846,17  Uit eigen middelen betaalde Molenstichting Weerterland € 2.542,33 aan klein onderhoud en investeringen in inventaris en toeristische wegwijzers.  Vijf vrijwillige molenaars ontvingen totaal een bedrag van € 500,00 als tegemoetkoming in hun kosten van opleiding tot vrijwillige molenaar.         

We schaften ook zelf toeristische wegwijzers aan voor de molens 



Draaien en malen: 
 

  De molens waren in 2015 totaal op 295 dagen of dagdelen geopend. Het bezoek op de vaste molenwoensdagen en zaterdagen nam toe van 2.228 in 2013, 2.727 in 2014 tot 3.373 een fikse toename met bijna 650 personen ofwel ruim 25 %.  Deze stijging komt grotendeels voor rekening van de Sint Annamolen Keent die we in 2015 nadrukkelijk als onze bezoekersmolen hebben gepresenteerd en waarop we van start gingen met een openstelling eens in de maand op de zondagmiddag.  

  Voor de juiste vergelijking van de bezoekersaantallen over 2014 zijn de bezoekers aan het Weert600 evenement Molens6x600 buiten de jaarcijfers 2014 gehouden.    



In 2016 gaan we een bezoekersenquete houden. Alle bezoekers wordt om hun mening over het molenbezoek gevraagd.  Alhoewel we de herkomst van onze bezoekers niet kennen, merken we toch een forse toename van vooral de recreatieve bezoekers: toeristen die in de regio hun vakantie doorbrengen, fietsers en dagjesmensen en toevallige passanten.  Opvallend is het grote aantal Belgen dat op de molens een kijkje komt nemen.  Verder noteerden we in het molengastenboek reacties van gasten uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje maar ook Japan, China, USA, Canada.  In schril contrast daarmee staat het bezoek van mede inwoners van Weert van buitenlandse afkomst. Het bezoek van iemand van Surinaamse, Indonesische, Turkse of Marokkaanse afkomst aan onze molen is hoogst uitzonderlijk.   De molens zijn voor bezoekers geopend:   
 1e woensdag van de maand (middag): Sint Anna Tungelroy 
 2e woensdag van de maand (middag): Sint Anna Keent 
 3e woensdag van de maand (middag): Nijverheid Stramproy 
 2e en 4e woensdag van de maand (middag): Sint Jan Stramproy 
 2e zaterdag van de maand (ochtend): Sint Jan Stramproy 
 3e zaterdag van de maand: Sint Anna Tungelroy (hele dag) en Sint Anna Keent (middag) 
 Iedere zaterdag in de even weken (ochtend): De Nijverheid Stramproy 
 Iedere 4e zaterdag van de maand (hele dag): Sint Jan Stramproy  Door een te krappe bezetting hebben we in de loop van 2015 moeten besluiten molengidsen voortaan alleen nog tijdens vaste molendagen op de Sint Annamolen van Keent in te zetten en slechts incidenteel nog op de andere molens.  Via Twitter @OpenMolensWeert is altijd actueel te zien welke molen dat moment geopend is.  Deelname aan landelijke, regionale en lokale evenementen: 
   Deelname aan de landelijke en regionale molendagen beperken we vanaf 2014 zo mogelijk tot één dag. Dit omdat we onze vrijwilligers niet te veel willen belasten.   We merken dat er enige weerstand bestaat om voor deze dagen vooral op zondagen open te moeten stellen. Dat komt omdat deze regionale of landelijke molenevenementen samenvallen met, in het Zuiden, belangrijke familiefeesten als Moederdag of kermis. Voor het publiek blijken de speciale molendagen wel bij uitstek populaire dagen te zijn om een molen te gaan bekijken.  Het zijn dan ook altijd drukke dagen op de molens.  Tijdens Open Monumentendag werd passend bij het thema Kunst&Ambacht een tentoonstelling in de Sint Annamolen van Keent georganiseerd met tekeningen, gouaches, aquarellen en schilderingen van de hand van onze molenvrijwilliger Jan Croonen.  De tentoonstelling trok veel bekijks en werd erg gewaardeerd door bezoekers.   

Molendagen trekken altijd veel bezoekers 



Cijfers over bezoek tijdens de speciale molenactiviteiten:  
 Landelijke molendag op zaterdag 4 molens geopend:  300 bezoekers 
 Open Monumentendag op zaterdag en zondag 2 molens geopend:  250 bezoekers 
 Open dag van de Imkerij op de Annamolen Keent: 175 bezoekers 
 Landdagdraaien Altweerterheide op Sint Annamolen:  150 bezoekers 
 Limburgse Molendag op zondag 4 molens geopend:  250 bezoekers 
 Avonddraaien op 7 molens:  300 bezoekers 
 Zes Molenzondagen op Annamolen Keent: 750 bezoekers  De belangstelling van scholen voor een bezoek aan de molens alsmede de belangstelling voor rondleidingen op de molens in groepsverband is minimaal.  Wij zullen aan deze mogelijkheden in 2016 wederom extra aandacht schenken. Van de mogelijkheid om de molen te gebruiken als locatie voor fotoreportages is in 2015 op bescheiden schaal, 3x, gebruik gemaakt.  Ook deze mogelijkheid moet extra onder aandacht worden gebracht.  Personele zaken:  
Ook in 2015 bleek dat de molenstichting als kleine vrijwilligersorganisatie erg kwetsbaar is.  Niet iedereen wil nog aan een vrijwilligerstaak zonder afgebakende looptijd beginnen   Ook de eisen die aan de vrijwilligers worden gesteld qua vakkennis worden steeds hoger en vrijwilligers krijgen steeds meer en steeds zwaardere verantwoordelijkheden te dragen.              Daar heeft niet iedereen (nog) zin in waardoor vrijwilligers afhaken of helemaal niet met vrijwilligerswerk beginnen. In deze context is het vreemd dat vrijwilligers zelf de opleidingskosten, om aan die hogere eisen die overheden stellen, te kunnen voldoen, moeten betalen.  De gemeente Weert kent geen regeling voor subsidiëring van opleidingen of cursussen.  Ook reiskosten worden niet vergoed en komen ten laste van de vrijwilligers.  Maatregelen op de arbeidsmarkt, waardoor mensen tot op hogere leeftijd moeten doorwerken en de participatiemaatschappij maken ook dat steeds minder mensen nog tijd, energie of zin hebben in vrijwilligerswerk. Verder moeten we helaas constateren dat vrijblijvendheid vaak normaal wordt gevonden.  Men is (molen)vrijwilliger “wanneer men niets anders onder handen heeft”.  Spreek je vrijwilligers er op aan dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend kan zijn, dan haakt men al vlug af.  Voor het bestuur betekent dit dat je constant op een slap koord moet balanceren.   Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft, ondanks al onze inzet, een moeizame aangelegenheid.       In 2015 wisten we slechts 2 nieuwe vrijwilligers, één aankomend molenaars en één molenklusser/molengids over de streep te trekken. Vier molengidsen stopten als vrijwilliger. Drie aspirant vrijwilligers lieten gewoon niets meer van zich horen en twee vrijwilligers trokken hun aanmelding in.          



Molenaars: Sint Anna Keent: Gerie Fijen, Nuël van den Hurck, Chris Venner, Frans Deben Sint Anna Tungelroy: Jan Moonen en Frank Oosterhuis Sint Jan Stramproy: Math Beeren, Ton Verspeek en Lucas Kusters De Nijverheid Stramproy: Jac Nijs, Geert Hannen en Jac Leijssen.  Molenaars in opleiding: Paul Horstman, Mark Joosten, Marc Lamerikx, Rene Luys, Rolf Zincken, Rob Niens, Leon Voermans.  De opleiding van vrijwillige molenaars via het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Limburg wordt verzorgd door onze molenaar Jac Nijs. Molen Sint Anna Tungelroy, molen Sint Jan Stramproy en molen De Hoop Swartbroek zijn bovendien molens waar molenaars in opleiding stage-uren kunnen maken. Op molen De Nijverheid in Stamproy worden bovendien examens afgenomen.  Gastvrouwen en gastheren: Pierre Beenders, Louis Morre, Jan Croonen, Ankie Post-Braam, Pierre van der Lans, Paul Lammeretz (Sint Anna Tungelroy)   Drie gastheren en een gastvrouw beëindigden in 2015 hun vrijwilligerswerk bij de Molenstichting. Louis Morre en Pierre Beenders coördineren de inzet van de vrijwilligers.  Klussers Jac Paulissen, Wiel Verheijen, Paul Horstman, Jan Croonen en voor Tungelroy Paul Lammeretz. Jac Paullissen en Paul Horstman coördineren de inzet van de klussers  RI+E (Veiligheid) De projectgroep RI+E heeft, na het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen de activiteiten beëindigd. Paul Horstman is benoemd tot vertrouwenspersoon veiligheid.  Bestuur: Vincent van den Berg (voorzitter),  Piet Hermans (secretaris a.i.), Frans Driessens (penningmeester), Jac Paulissen (coördinatie klussers), Louis Morre (coördinatie gastvrouwen/gastheren),  Jan Croonen(coördinatie molenaars). Paul Horstman woont als vertrouwenspersoon veiligheid regelmatig de bestuursvergadering bij.  Vier bestuursleden hebben ieder één molen als bestuurslid in hun takenpakket: Sint Annamolen Keent: Jacques Paulissen Sint Annamolen Tungelroy: Frans Driessen Sint Jansmolen Stramproy: Piet Hermans Molen De Nijverheid Stramproy: Jan Croonen  Contactpersoon Nijsmolenbuurt: Frans Driessens  Door de krappe bezetting komt het bestuur er niet toe een rooster van aftreden op te stellen.  Vacatures: Bestuurslid voor ontwikkelen van een actief beleid voor scholen en jong Bestuurslid secretaris Bestuurslid belast met de contacten met het bedrijfsleven/middenstand/fondsenwerving.   



Een doorkijk naar 2016 
 
 Hoogste prioriteit moet er zijn voor de werving van molengidsen en andere molenvrijwilligers. Een langlopende imago-campagne op bekende locale websites zou hier een middel kunnen zijn.  
 We zoeken naar mogelijkheden (personeel) om de molens regelmatiger op zondag open te stellen.  
 We gaan samenwerken met het toeristisch bedrijfsleven zoals Hoeve SamSam bij het aanbieden van molen-arrangementen.  
 In 2016 worden alle bezoekers aan de molens om een beoordeling van hun molenbezoek gevraagd via een korte schriftelijke enquete.  
 Ook in 2016 moet de werving van Vrienden van de Molens prioriteit krijgen. Daarnaast zal ook het vinden van sponsoren (bedrijven) hernieuwde aandacht moeten krijgen om zo de financiële positie van de molenstichting gezond te houden.  
 Graag zouden we in 2016 of 2017 al onze vrijwillers in nieuwe werkkleding steken indien we hiervoor de financiële ruimte kunnen vinden. De bestaande werkkleding is inmiddels danig versleten.  
 We willen afspraken maken over de voorwaarden waaronder de molens beschikbaar worden gesteld voor de opleiding tot vrijwillige molenaar.  
 De procedure voor het aanvragen van PIP-gelden moet in 2016 opgestart worden.  
 We willen graag de ontwikkeling van een jeugdbeleid opstarten en zo mogelijk een kennismakingsproject MolenJunior voor jongeren beginnen. Jongens en meisjes vanaf 12/13 jaar met veel belangstelling in molens kunnen daarbij een reeks van jaren met een molenaar meelopen en zo intensief kennismaken met de molens en het zijn van molenaar.  
 Indien we hiervoor de vrijwilligers kunnen vinden willen we het locale verenigingsleven actief benaderen voor molenlezingen en molenbezoeken.   
 Het dagelijkse kleine molenonderhoud door onze vrijwillige molenaars moet meer aandacht krijgen en met meer deskundigheid en inzicht worden uitgevoerd.  Daarvoor worden de molenaars bijgeschoold.   Vastgesteld door het bestuur van Molenstichting Weerterland 29 februari 2016         Bijlagen: Financieel verslag Opmerkelijke data en activiteiten in 2015   



 

   Kascontrole en controle van de financiële bescheiden door de kascommissie met voorstel tot het verlenen van decharge aan de penningmeester d.d.     Financieel verslag vastgesteld door het bestuur van Molenstichting Weerterland d.d. 29 februari 2016                 



 Opmerkelijke data, feiten en activiteiten in 2015 
 

Januari 2015  
  
Tot 6 januari Stralende molens, kerststerren tooien de Weerter molens 
10 januari RI+E plan van aanpak doorspreken Sint Jansmolen 
26 januari TV Opnames EO Geloof en een Hoop Liefde in Sint Annamolen Keent  
26 januari Bestuursvergadering MSW 
30 januari Overleg gemeente Weert biotoopaantasting Antoniusmolen Laar 
  

Februari 2015  
  
3 februari  Overleg Molengidsen project Molentoekomst 
9 februari Presentatie boek Weert600 met Molens6x600 
9-13 februari Weerter molens staan in de rouw ivm overlijden Sjors Adriaens 
13 februari Uitvaart molenbouwer Sjors Adriaens, 
21 februari TV opnames EO Geloof en een Hoop Liefde 
21 februari Bestuursoverleg met Molenstichting Leudal 
23 februari Overleg Vereniging Hollandsche Molen project Molentoekomst 
23 februari Bestuursvergadering MSW 
27 februari Bijeenkomst Molenadviesraad in Soest  
28 februari Werkzaamheden aan LED Annamolen Keent 
  

Maart 2015  
  
03 maart RI+E overleg molenaars Anna Keent 
04 maart Overleg molenaangelegenheden gemeente Weert 
07 maart RI+E overleg plan van aanpak op Nijverheid Stramproy 
09 maart Startbijeenkomst Open Monumentendag 
11 maart Overleg J.Jongeling/R.Hardij gemeente Weert technische molenzaken 
14 maart Rondleiding en overleg heropening molen De Hoop Swartbroek 
21 maart Jaarvergadering De Hollandsche Molen Hooglanderveen 
21 maart NLDoet op molen De Nijverheid en Annamolen Keent 
23 maart Jaarbijeenkomst Molenstichting Limburg, Nederweert 
27 maart Overleg met grote molenorganisaties in Utrecht 
30 maart Bestuursvergadering MSW 
  

April 2015  
  
06 april Heropening molen De Hoop Swartbroek / open dag 
07 april Inrichten/vullen verhalenbord Molenstichting bij Bibliocenter Weert  
15 april Verhalenbord Bibliocenter verder vullen moleninfo 
17 april Overleg Digibit restylen website molensinweert.nl 
18 april Inmeten nieuwe molenzeilen Annamolen Keent 
20 april Chineese delegatie brengt bezoek aan Wilhelmus Hubertusmolen 
20 april Bestuursvergadering MSW 
21 april Overleg McDonald’s over jeugdproject verjaardagen 
24 april Koninklijke onderscheiding voor penningmeester Frans Driessens  
27 april Koningsdag, molens staan in de vreugdestand 
30 april Studiedag groenbeheerplannen en molenbiotopen in Rotterdam 
  

Mei 2015  



  
01 mei Adriaens Molenbouw overleg open monumentendag 
02  mei Groepsbezoek gebroeders Van Dooren Annamolen Keent 
03 mei 1e molenzondagmiddag op Annamolen Keent 
05 mei RI+E plan van aanpak Annamolen Keent doorspreken met molenaars 
07 mei Discussieavond Landschapsvisie Weert 
09/10 mei Nationale Molendagen op 4 windmolens 
18 mei Bestuursvergadering MSW 
21 mei Plaatsen bijenkasten bij Annamolen Keent 
27 mei Jeugdgroep N’Joy bezoekt Annamolen Keent 
28 mei Interview DDL over bijenproject Molenberg Zzzoemt 
28 mei Commissie Cultuurhistorie vergadert op Annamolen Keent 
29 mei Overleg over bakhuisproject De Nijverheid Stramproy 
31 mei Asperges Fietstocht IVN met pause bij De Hoop Swartbroek/open dag 
  

Juni 2015  
  
01 juni Brandweeroefening op De Nijverheid Stramproy 
02 juni Presentatie LGOG plan boek Keent in Annamolen Keent  
03juni Congres Molentoekomst in Utrecht 
07 juni Molenzondag Keent, Start bijenproject, presentatie insectenhuis 
09 juni Molenzeilen inmeten Anna Tungelroy/Nijverheid Stramproy 
09 juni Avonddraaien zomermaanden Annamolen Tungelroy 
12 juni Opening Voorste Luysmolen Bocholt 
13 juni Presentatie film Met de kop in de Wind Molenbeersel 
16 juni Inspectie Monumentenwacht Limburg Keent en Tungelroy 
22 juni Inspectie sprinklerinstallatie Sint Jan Stramproy 
28 juni  Limburgse Molendag Belgisch Limburg bezoek aan 7 molens 
29 juni Bestuursvergadering MSW 
  

Juli 2015  
  
01 juli Bezoek LVK dames Nederweert aan bijenproject Annamolen 
02 juli Overleg gemeente resultaten inspecties monumentenwacht  
12 juli Landelijke open Imkersdag met deelname Anna Keent  
18 juli Boekpresentatie Paul Sterk op Annamolen Keent 
22 juli Overleg familie Coolen over biotoopproject tegenovere Annamolen 
25 juli Radio-interview Weert FM 
27 juli Bestuursvergadering MSW 
  

Augustus ‘15  
  
02 augustus Molenzondagmiddag bij Annamolen Keent 
05 augustus Bezoek bewoners Molkenpoort aan Annamolen Tungelroy 
08 augustus Interview Ger Houben voor L1 radio 
11 augustus Interview MLA TV over droogteproblemen molenbergen 
11 augustus Aangifte politie vernbielingenb/inbraakpoging St Jan Stramproy 

      14 augustus Overleg Bart Maes over molenfolders TIC 
21 augustus Trouwreportage bruidspaar uit Maaseik op Annamolen Keent 
23 augustus Lezing voor leden EHBO / Rode Kruis 
26 augustus RI+E plan van aanpak doorspreken megt molenaars Annamolen Tungelroy 
31 augustus Bestuursvergadering MSW 



  
September ‘15  
  

06 september Landdagdraaien op Annamolen Keent  
09 september Bezoek LVK dames aan molen Keent en bijenproject  

    12/13 september Open Monumentendag op de molens Keent, Swartbroek, Hushoven, Laar 
    05/20 september Expositie Kunst&Ambacht van Jan Croonen in Anna Keent 

19 september MSW met stand op DOD in Laar 
21 september Bestuursvergadering MSW 

        22 september MSW molenaars slaan olie op Napoleonsmolen Hamont 
23 september Vervanging brandblussers op de molens 
23 september Overleg met IVN Weert over mogelijkheden tot samenwerken 
24 september Discussieavond Landschapsvisie Weert 
26 september Burendag bij molen De Nijverheid in Stramproy 
  

Oktober ‘15  
  
04 oktober Limburgse Molendag op 7 molens in Weert 
09 oktober Overleg MSW met wethouder Gabriels over molenaangelegenheden 
11 oktober Heemkundedag Stramproy met deelname molenaar Nijverheid 
13 oktober Gesprek met Bosgroep Zuid over biotoopproject Keent molen 
17 oktober Bijentuin Keent winterklaar maken 
19 oktober Overleg molennetwerk Kempenbroek i.o. 
20 oktober Afspraken met familie Coolen over biotoopproject Keent 
22 oktober Overleg Art= over molenfolder TIC Antje van de Statie 
24 oktober Lichten uit op de molens tijdens Nacht van de Nacht 
26 oktober Bestuursvergadering MSW 
30 oktober Werkbezoek molens Kaulille, Hamont en Budel Molennetwerk  
  

November ‘15  
  
03 november Slotavond Rabobank Samen Sterker Nederweert 
06 november Vergadering Molenadviesraad in Centraal Museum Utrecht 
07 november MIO Rene Luys slaagt voor regionaal (proef)examen molenaar 
12 november Overleg met COA over aanbod molenproject voor statushouders 
19 november Deelname aan Molenplatform RCE in Amersfoort 
20 november Deelname Molencontactdag Hollandsche Molen in Den Bosch 
25 november Overleg Hoeve SamSam over Tuk-Tuk molentochten in 2016 
28 november Werkbezoek aan Sint Nicolaas aan Annamolen Keent 
30 november Bestuursvergadering MSW 
  

December ‘15  
  
09 december Overleg gemeente Weert over verzoek biotoopnmaatregelen Keent 
16 december Erfgoedprijs Weert, 2e plaats publieksprijs voor molens 
17 december Avonddraaien in kerstsfeer op 7 molens in Weert 
19 december Plaatsen kerststerren op molens: Stralende Molens 
21 december Bestuursvergadering MSW 
28 december Bezoek familie Houben (USA, Australië en Weert) aan Anna Keent 
  
 Bovendien waren onze 4 molens in 2014 op 295 dagen of dagdelen voor bezoekers geopend. 
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ALGEMENE GEGEVENS 

Stichting Martinus Monument Weert 

Gevestigd te Weert 
Opgericht: 27 april 1971 

Secretariaat: 	Postbus 143 
6000 AC Weert 
tel. (0495) 53 41 41 
E-mail: riaslag@gmail.com  

Bank: 	 Rabobank Weert 
NL61 RABO 0176 9807 92 

BESTUURSSAMENSTELLING 
(per ultimo 2015) 

Voorzitter: 	Frans van Tuel 
Secretaris: 	Rob Slag 
Penningmeester: 	Martijn van der Linden 
Leden: 	Silvia Pellemans 

Harry Meeuwissen 
Piet Boots 

Administrateur: 	Tibor Hurkmans 

©copyright 2016 Stichting Martinus Monument Weert 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, micro film of op andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting 
Martinus Monument Weert. 
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

Wederom heeft het stichtingsbestuur zijn werkzaamheden op plezierige wijze en 
in goed overleg met vele betrokkenen kunnen verrichten. 

Het stichtingsbestuur wil op deze plaats zijn dank uitspreken aan allen die 
daaraan in welke vorm dan ook hebben bijgedragen, zoals: 

:• De eigenaar van het Martinus Monument, het kerkbestuur van de parochie 
St. Martinus; 

•• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg, 
+ Het bisdom Roermond en de gemeente Weert; 
•• De gemeenschap van Weert en oud-inwoners voor hun financiële en 

morele steun; 
•• De diverse adviseurs waaronder SATIJNpIu5 Architecten, Houtarts van 

Lie ro p, 
. Monumentenwacht; 

•• Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert, Pevo Elektro Nederweert, 
Aannemersbedrijf van Heur in Kelpen, Kessels Installaties en diverse 
onderaannemers; 

•• Diverse fondsen ( o.a. het Prins Bernard Cultuurfonds en het SKAN-
fonds ), bedrijven, media en particulieren voor hun belangstelling en 
steun. 

JAARVERSLAG 2015 

Statutaire doelstelling 

Het in stand houden en het voor de stad Weert bewaren van de Hallenkerk van 
de parochie Sint Martinus te Weert en het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande, in de ruimste zin, verband houden of 
daartoe bevorderlijk zijn. 

Organisatie 

Het voltallige stichtingsbestuur kwam in 2015 vier keer bij elkaar 
Daarnaast waren er nog diverse vergaderingen van het dagelijks bestuur. Voorts 
zijn er besprekingen gevoerd met en door de leden van de technische commissie, 
de werkgroep PR, het kerkbestuur, de gemeente en diverse adviseurs. 

De relatie met het kerkbestuur is in 2012 vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin wederzijdse verantwoordelijkheden 
gedurende drie jaren zijn vastgelegd, ondermeer in het kader van het 
onderhoudsbeleid. Bovendien hebben kerkbestuur en stichtingsbestuur in 2001 
een gezamenlijke inspanningsverklaring ondertekend ter voorkoming en 
bestrijding van verdere kwaliteitsvermindering van de gewelven. In 2014 hebben 
de stichting en het kerkbestuur een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar (tot en met 2018). 
In 2018 zal overleg over verlenging plaatsvinden. 

-3- 
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Uitgevoerde werkzaamheden 

Restauraties en onderhoud 

Zoals in het jaarverslag 2012 reeds is aangegeven, heeft de stichting in 2012 
een grootschalig restauratieplan ontwikkeld (projectplan d.d. 6 juli 2012, 
begroting € 498.000,--). 
In 2013 hebben de werkzaamheden plaatsgevonden. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de gevels in 2013 is gebleken 
dat de staat van een deel van de nog niet gerestaureerde gevels bouwkundig 
zodanig slecht was dat restauratie daarvan bouwkundig urgent was. De stichting 
heeft daarop een restauratieplan ontwikkeld ( restauratieplan 2012-2018, fase 2; 
begroting € 320.000,--). Door subsidies van de gemeente Weert ( €60.000,--), 
de provincie (€ 158.201,--), het bisdom ( € 63.300,--) en de fantastische steun 
van de "Vrienden van Martinus" is het mogelijk gebleken dit plan in 2014 uit te 
voeren. De werkzaamheden zijn in 2014 volledig voltooid. 	In 2015 is de 
financiële afwikkeling afgerond. 

Naar verwachting zal de komende jaren uitsluitend regulier onderhoud aan het 
monument verricht moeten worden. De financiering daarvan is grotendeels 
veilig gesteld ( actie "Vrienden van Martinus", subsidie van provincie en rijk) 

Brandveiligheid 

In 2012 is - in samenwerking met Siemens en Pevo - een ontruimingsalarm-
installatieplan opgesteld om weer aan alle wettelijke eisen met betrekking tot 
de brandveiligheid te kunnen voldoen. In 2013 en 2014 is dit plan uitgevoerd. 
Het monument voldoet thans weer aan alle wettelijke brandveiligheidsnormen. 

Het kerkbestuur heeft voor de nieuwe brandmeldinstallatie in 2015 een 
beheerder aangesteld. De stichting verwacht op korte termijn ( als enige kerk in 
de provincie) het wettelijk verplichte brandveiligheidscertificaat te ontvangen. 

Onderzoek functioneren kaarsenbakken 

In 2015 hebben de reguliere controles plaatsgevonden met betrekking tot de 
roetvorming door kaarsen op de offertafels. Deze bevestigen wederom het reeds 
eerder geconstateerde feit dat de roetvorming door het gebruik van andere 
kaarsen sedert 2008 met veertig procent is verminderd 

Vriendenactie 

Ultimo 2013 liep de fondsenwervende actie "Vrienden van Martinus "af. Daarop 
heeft de stichting een nieuwe donateurs- actie ontwikkeld. 
De opbrengst van deze actie over 2015 bedroeg € 14.710,-. 
In 2016 zal deze actie worden geëvalueerd en zullen naar verwachting 
vervolgacties worden geëntameerd. 

-4- 
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e. Public relations 

In 2015 stond het Martinus Monument weer geregeld in de publiciteit. 

Via de uitgave van een nieuwsbrief en nieuwsflitsen werden de deelnemers aan 
de Vriendenactie op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen met 
betrekking tot het Martinusmonument. 

De website is in 2015 volledig geactualiseerd. 

Het thema ( Kunst en Ambacht) van de in september 2015 gehouden Open 
Monumentendagen bood de stichting aanknopingspunten om zich te profileren. 
In samenwerking met de kerkgidsen zijn er twee rondleidingen in de kerk 
verzorgd. In samenwerking met de gemeente zijn er demonstraties "Leidekken" 
en "Siersmeden" gegeven. De belangstelling daarvoor was groot. Tevens werd 
een film over de eerste restauratie van de buitenmuren van het monument 
vertoond. 

In het kader van de door de gemeente Weert ingestelde Weerter Erfgoedprijs 
was het Martinus Monument genomineerd. De verkiezingen vonden plaats in het 
najaar. Het publiek kon ook zijn stem uitbrengen en het monument kreeg van 
het publiek de derde plaats. 

Bestuurszaken 

In 2015 hebben wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Per 2 maart 2015 
hebben de voorzitter ( na acht jaren) en de penningmeester ( na elf jaren) hun 
functie beëindigd. Charlotte Hoogers-Wanders ( bestuurslid PR-commissie) heeft 
helaas ook moeten besluiten om haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. 
Wij zijn hen grote dank verschuldigd. 
Op 10 april 2015 is op informele en plezierige wijze afscheid genomen van de 
vertrekkende bestuursleden. 

Frans van Tuel heeft per 2 maart 2015 de voorzittershamer overgenomen, 
Martijn van der Linden de functie van penningmeester, Ad Jongen is de PR-
commissie komen versterken. Helaas heeft Ad Jongen om persoonlijke redenen 
besloten om het bestuurslidmaatschap per 22 december 2015 te beëindigen. 

In de "steunstichting Vrienden van Martinus" hebben in 2015 geen activiteiten 
plaatsgevonden. Deze stichting zal in het bijzonder worden gebruikt om 

bijzondere "donaties op verzoek van de gever, te separeren van de Stichting 
Martinus Monument. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het 
( dagelijks) bestuur van de stichting Martinus Monument. 

Externe contacten 

- 5 - 
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Het stichtingsbestuur heeft tijdens het verslagjaar met vele instanties en 
instellingen contact gehad. Genoemd kunnen worden: 

. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Zeist 
•• Stichting Monumentenwacht Limburg 
+ SATIJNpIus Architecten bv te Bom 
•• Gemeente Weert 
+ Brandweer Weert 
•• Bisdom Roermond, bureau Bouwzaken 
+ Rabobank Weerterland en Cranendonck 
•• RK Kerkbestuur van de St.-Martinusparochie 
•• Beiaardcomité Weert 
+ VVV , stadsgidsen en commissie kerkwachters 
•• Aannemersbedrijf van Heur Kelpen 
•• Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert 
+ Siemens Nederland 
+ Houtarts van Lierop 
+ Ajax Chubb Fire en Security, Derksen brandbeveiliging 
•• Installatiebedrijf Pevo te Nederweert 
•• Goossens bliksembeveiliging 

JAARPLAN 2016 

Het Martinus Monument blijft continu de aandacht vragen van het 
stichtingsbestuur 

In 2016/2017 zal het nodige reguliere onderhoud plaatsvinden. 

Het werven van gelden via fondsen en sponsoring moet onverminderd 
doorgaan. De stichting blijft zich maximaal inzetten om de actie" Vrienden van 
Martinus "tot een succes te blijven maken. Deze werkzaamheden vragen ook in 
2016 de nodige aandacht en energie. Deelname aan de Open 
Monumentendagen 2016 en andere PR- activiteiten staan op de agenda. 
Periodiek worden een Nieuwsbrief en Nieuwsflitsen voor de vrienden uitgegeven. 

Weert, 22 februari 2016 

Het bestuur van de Stichting Martinus Monument Weert 
namens deze, 

Frans van Tuel 
	

Rob Slag 
voorzitter 	 secretaris 
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S 
S 
. 	 Aan het bestuur van 

Stichting Martinus Monument 

S 	Postbus 143 
6000AC WEERT 

Weert, 6juni2016 

Geacht bestuur, 

S 

Stichting 
MARTINUS MONUMENT 
Weert 

Secretariaat: Pustbur 143, 4000 AL Weert 
IBAN rrr. NL61 RABO 0176 9807 92 
www.martinusmonument.nt 

Ingevoigde de opdracht aan Van Houtert Accountants & Belastingadviseurs is er bij de in dit rapport 
5 	opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2015 van Stichting Martinus Monument te Weert op 6 juni 

2016 een samenstellingsverklaring afgegeven. U treft deze verklaring aan op pagina 7. 
S 
S 

S 
S 

S 

S 
S • 
S 
S 

• 
S 
S 
S • 
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Resultaten 

Stichting 
MARTINUS MONUMENT 
Weert 

retat: 	sbs iO3, 6000 AC Wet 

10AN nr. N161 RABO 0176 9807 92 

wwwmartlnmiçninniim,ntnI 
W 	 Bespreking van de exploitatie 

De staten van baten en lasten over 2015 en 2014 kunnen als volgt worden samengevat: 

• 
• Opbrengsten uit acties 

Opbrengsten uit subsidies 

• Opbrengsten uit acties 
Bijdragen 

• Som der baten (A) 
Algemene kosten 

• Onderhoudskosten 
Financiële baten en lasten 

• Som der lasten (B) 
Exploitatieresultaat (A-B) 

• 

2015 2014 € % € % 
14.950 100,0 24.635 7,8 - - 291.501 92,2 
14.950 100,0 316.136 100,0 
21.000 140,5 20.000 6,3 
35.950 240,5 336.136 106,3 
3.034 20,3 1.613 0,5 

11.006 73,6 326.572 103,3 
-638 -4,3 -278 -0,1 

13.402 89,6 327.907 1037 
2548 150 8229 6 

Resultaatanalyse 

De stijging van het exploitatieresultaat met € 14.319 ten opzichte van 2014 kan als volgt nader 
worden geanalyseerd: 

• 
• Resultaat verhogend 

Hogere bijdragen 
Lagere onderhoudskosten 
Lagere financiële baten en lasten 

• Resultaat verlagend 
Lagere opbrengsten uit acties 
Hogere algemene kosten 

S 
Stijging van het exploitatieresultaat 

2015 € 	€ 
1.000 

315.566 
360 

316.926 

301.186 
1.421 

302.607 

14.319 

3 
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FinnriIe positie 

qïp Stichting 
MARTINUS MONUMENT 
Weert 

- 	1 	 etat: 	tb 	14, ô000 AL We 7 
I8AN nr. NL61 RABO 0176 9807 92 . www.martnusmonument.nl  

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de . navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna 
een opstelLing van de balans in verkorte vorm. 

4 

Vergelijkend balansoverzicht 

S 
Activa • Vorderingen 
Liquide middelen 

S 

5 Passiva 
Reserves 

5 Overige reserves 
Kortlopende schulden 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

	

31-12-2015 	 31-12-2014 € 	% 	€ 	% 

	

31.029 	9,5 	219.389 	74,3 

	

295.481 	90,5 	75.800 	25,7 

	

326.1100M 	295.1891000 

31.671 9,7 29.123 9,9 
247.928 75,9 227.928 77,2 
46.911 14,4 38.138 12,9 

326.510 100,0 295.189100,0 
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Stichting 
MARTINUS MONUMENT 

qlpWeert 

Financiële structuur . 
Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling: 

10* 60001107* 
IBAN 	NL0I RABO 0176 9807 90 

www.martinusfllonument.nI 

. 31-12-2015 	31-12-2014 € € 
Werkkapitaal . Vorderingen 31.029 219.389 
Liquide middelen 295.481 75.800 . 326.510 295.189 
Kortlopende schulden -46.911 -38.138 
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 279.599 257.051 

Vaste activa 
Met lang vermogen gefinancierde bedrijfsmiddelen 279.599 257.051 

Op lange termijn beschikbaar vermogen 

• Reserves 31.671 29.123 
Overige reserves 247.928 227.928 • 279.599 257.051 

• Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 
december 2014 met € 21.031 gestegen, te weten van € 257.051 per 31 december 2014 tot € 279.599 • per 31 december 2015. 

5 
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Bestuursverslao • 
Stichting 
MARTINUS MONUMENT 
Weert 

Sretarr. Posttrs 143, 6000 AC Wrt 

I8AN ir. NL61 RABO 0176 9807 92 

rtinusnonument.nI Het bestuursverslag ligt ten kantore van de Stichting ter inzage en is rvdeegDaar  via 
- 	 http: / /martinusmonument. nl/de-stichting/jaarverslagen, html. 

- 	 Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Weert, 6juni 2016 • 
Lt4 JL0  • 

Voorzitter • F.H. van TueL 

• • • 
• • • 
• • 
• • • • • 
• • 
• 

S cretaris 	 Penningmeester 
R 	A. SLag 	 M. van der Linden 
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0J LÏAN. 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van 
Stichting Martinus Monument 
Postbus 143 
6000 AC Weert • 
De jaarrekening van Stichting Martinus Monument te Weert, opgenomen op pagina 8 tIm19, is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. • 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare grondslagen. Wij hebben daarbij 
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 

• 
toegepast. . Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de . daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van . de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 
Stichting Martinus Monument. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd . die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitteg-samensteltingsverklaring.  

Weert, 6 juni 2016 

_,~.-Storms ~RA 

F4 
4 1 1 5 	4tro 	• 

to@vhab.nl  • KvK nr: 64295109 

nze diensten ,,jn de algemene voorwaarden ORA van toepassing Deze akjcrrnr occuAvd,ir4eH lijf, qsslipccrwercl hij Ir kirrier cr, 	;'Iicncft Ii Utrer ii ndir,urnnu t 404€ 149€ Dia! 9rflenè 	ircvacr,Iir, lii; tin hij ii, kar for in 
ir in wirrilin Of vrrziek hrirtrlsir toeqrzondnn Tevens zijnde algemene voorwaarden te vinden op vvvvvvvhab iii 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

Balans per 31 december 2015 

	

31-12-2015 	 31-12-2014 
€ 	 € 	 € 	 € 

ACTIVA 

Vlottende activa 
Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 	 31.029 	 219.389 

Liquide middelen 	 295.481 	 75.800 

Totaal 	 326.510 	 _____ 
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PASS IVA 

Reserves 
Reserves 

Overige reserves 
Bestemmingsreserve toekomst 
Bestemmingsreserve onderhoud 

	

3 1-12-2015 
	

3 1-12-2014 
€ 	 € 	 € 

	
€ 

	

31.671 
	

29.123 

	

13.184 	 13.184 

	

234.744 	 214.744 

	

247.928 	 227.928 

	

279.599 	 257.051 

Kortiopende schulden 
Schulden aan Leveranciers 	 8.728 
Overige schulden en overlopende passiva 	38.183 

Totaal 

7.855 
30.283 

46.911 

326.510 

38.138 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

Staat van baten en lasten over 2015 

• Opbrengsten uit acties 
Opbrengsten uit subsidies • Opbrengsten uit acties • Bijdragen 

Som der baten . Algemene kosten 
Onderhoudskosten 
FinanciëLe baten en lasten 

Som der lasten 

	

€ 	€ 

	

14.950 
	

24.635 
291.501 

	

14.950 
	

316.136 

21.000 

	

35.950 
	

336.136 

	

3.034 	 1.613 

	

11.006 	 326.572 

	

-638 	 -278 

	

13.402 	 327.907 

Exploitatieresultaat 	 22.548 	 8.229 

Het exploitatiesaldo over 2015 van € 22.548 is, vooruitLopende op de vaststelling van de jaarrekening 
tijdens de vergadering van het bestuur toegevoegd aan de reserves. 

• 
S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

• Kasstroomoverzicht over 2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten • Exploitatieresultaat 

• Verandering in werkkapitaal: 
Vorderingen • Kortlopende schulden 

• Mutatie geldmiddelen 

• 
Verloop mutatie geldmiddeten 

Stand per begin boekjaar 

• Mutaties in boekjaar 
Stand per eind boekjaar 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

2015 	 2014 € 	€ 	€ 	€ 
22.548 
	

8.229 

	

188.360 	 -55.831 

	

8.773 	 30.170 

	

197.133 	 -25.661 

	

219.681 	 - 	-17.432 

	

75.800 	 93.232 

	

219.681 	 -17.432 

	

295.481 	 75.800 

11 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving kleine rechtspersonen Cl 'Organisaties zonder winststreven'. 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te 
maken. 

Activiteiten 

De stichting stelt zich ten doet de instandhouding van het Martinus Monument. 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

• Liguide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. . Reserves 

Het bestuur van de Stichting heeft een gedeelte van het vermogen bestemd voor specifieke doelen. De 
omschrijvingen van deze bestemmingsreserves zijn als volgt: . Bestemmingsreserve toekomst 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van acties ten 
behoeve van werving van donaties, subsidies en/of bijdragen. 

• Bestemmingsreserve onderhoud 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van onderhoud. • Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een verwachte 
looptijd van maximaal één jaar. • • 

0 

0 
12 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

• Airneen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

• Baten . De baten betreft opbrengsten uit sponsorgelden, bijdragen en subsidies in het kader van de 
instandhouding van het monument. 

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben • 
Grondslagen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

• De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde 
valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
S 

S 

• 
• 
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31-12-2015 	31-12-2014 

	

€ 	€ 

290.000 13.920 
5.251 61.860 

230 20 
295.481 75.800 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

aa 
Toelichting op de balans per 31 december 2015 

Activa 
S 

• Vlottende activa 

Vorderingen 

Overige vorderingen 

- Nog te ontvangen subsidie gemeente Weert . Nog te ontvangen subsidie Bisdom Roermond 
Nog te ontvangen subsidie provincie Limburg 

Ô 
Nog te ontvangen subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds 
Nog te ontvangen doorbeLaste kosten kerkbestuur 

• Nog te ontvangen opbrengst Vrienden van Martinus 
Nog te ontvangen opbrengst verkoop boeken 
Nog te ontvangen rente Rabobank spaarrekening • Vooruitbetaatde kosten brandmeldinstatLatie 
Vooruitbetaatde kosten inbraakinstattatie 

	

31-12-2015 	31-12-2014 

	

€ 	€ 

22.977 91.222 - 63.300 - 47.460 - 10.000 
1.277 - 

240 613 - 675 
362 37 

4.812 4.742 
1.361 1.340 

31.029 219.389 

Nog te ontvangen subsidie gemeente Weert 
Dit betreft de op 8 maart 2012 toegezegde subsidiebijdrage van € 55.000 van de gemeente Weert voor 
de restauratie van het Martinus Monument fase. In 2013, 2014 en 2015 zijn subsidiebedragen voor in 
totaaL € 32.023 ontvangen. De nog van de gemeente Weert te ontvangen subsidiebedragen hebben voor 
een bedrag van circa € 16.000 een Looptijd van Langer dan 1 jaar. Dit bedrag zal in 2017 en 2018 

S 	worden ontvangen. 

• 
• 

Liguide middeLen 

. 	Rabobank spaarrekening 
Rabobank rekening-courant 
Kas  

S 

S 

• 
• 
S 

S 

• 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

Passiva 

Reserves 

Reserves 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: • Overige 
reserves • 

Stand per 1 januari 2015 29.123 
• Onttrekkingen -20.000 

Exploitatie resultaat 22.548 
• Stand per 31 december 2015 - 	31.671 

Het exploitatiesaldo over 2015 van €22.548 is, vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening 
tijdens de vergadering van het bestuur toegevoegd aan de reserves. 

• 
Overige reserves 

• 2015 2014 € € 
Bestemmingsreserve toekomst 

• Stand per 1januari 	 13.184 13.184 
Onttrekkingen 	 - - 

• Stand per 31 december 	 13.184 13.184 

De bestemmingsreserve toekomst is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit 
hoofde van acties ten behoeve van werving van donaties, subsidies en/of bijdragen. 
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Stichting Martinus Monument te Weert 

Bestemmingsreserve onderhoud 

Stand per 1 januari 

• Onttrekkingen 
Toevoegingen 

• Stand per 31 december 

	

2015 	 2014 

	

€ 	€ 

	

214.744 	204.924 

	

- 	-25.180 

	

20.000 	35.000 

	

234.744 	214.744 

W  De bestemmingsreserve onderhoud is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit 
hoofde van onderhoud. 

In de bestuursvergadering van 2 maart 2015 is besloten een gedeelte van de overige reserves te 
doteren aan de bestemmingsreserve overig onderhoud. 

In de bestuursvergadering van 14 maart 2016 is besloten een gedeelte van de overige reserves te 
doteren aan de bestemmingsreserve overig onderhoud. • 
Kortiopende schulden • 

• Kortlopende schulden 

• 
Schulden aan leveranciers • 
Schulden aan leveranciers 

Dit betreft de in januari 2016 betaaLde notas voor: 
- kosten brandmeldinstaLlatie van € 4.812 (in 2014: €4.742) 
- kosten inbraakinstalLatie van € 747 (in 2014: € 0) 
- kosten daken en goten van €3.169 (in 2014: €3.113) 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

	

31-12-2015 	31-12-2014 

	

€ 	€ 

8.728 	7.855 



1507201691074033010 
Stichting Martinus Monument te Weert 

	

31-12-2015 	31-12-2014 

	

€ 	€ 
Overige schulden en overlopende passiva 

• Vooruit ontvangen subisidie bedragen Kerkschip 	 27.700 	21.765 
Vooruit ontvangen subisidie bedragen Toren 	 10.483 	8.518 • 38.183  

• 
Vooruit ontvangen subsidie bedragen Kerkschip • Dit betreft dein 2014 en 2015 ontvangen subsidie bedragen van de provincie Limburg (€15.828) en van 
de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (€ 11.872) voor het instandhoudingsplan van het Kerkschip. 
Het van de provincie Limburg ontvangen bedrag betreft een bevoorschotting van 100% van de subsidie. 
Het van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed ontvangen bedrag betreft een bevoorschotting van • 30% van de subsidie van € 39.569. 

Vooruit ontvangen subsidie bedragen Toren 
Dit betreft dein 2014 en 2015 ontvangen subsidie bedragen van de provincie Limburg (€5.241) en van 
de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (€ 5.242) voor het instandhoudingsplan van de Toren. Het van 
de provincie Limburg ontvangen bedrag betreft een bevoorschotting van 100% van de subsidie. Het van 
de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed ontvangen bedrag betreft een bevoorschotting van 40% van de 
subsidie van €13.102. 
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Toelichting op de exploitatierekening over 2015 

. Baten 
2015 	2014 • € 	€ 

Opbrengsten uit acties • Opbrengst Vrienden van Martinus" 14.730 	23.960 
Opbrengst verkoop boeken 220 	675 • - ______ 

• 
• Qp[engsten uit subsidies 

• Subsidie provincie Limburg - 	158.201 
Subsidie Bisdom Roermond - 	63.300 • Subsidie gemeente Weert inzake onderhoudskosten - 	60.000 
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds - 	10.000 • -_ 291.501 

• in 2014 hebben de subsidies 2014 een incidenteel karakter en hebben betrekking op de restauratie van 
het Martinus Monument fase 2. Alle subsidieafrekeningen zijn in 2015 goedgekeurd en ontvangen. 

• 2015 	2014 € 	€ • Bijdragen • Bijdrage kerkbestuur 21.000 	20000 

in 2014 is de samenwerkingsovereenkomst met het kerkbestuur verlengd voor de periode van 2015 tot 
en met 2018. De jaarlijkse bijdrage voor deze periode bedraagt € 21.000 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
S 
• 
• 18 



316.156 
5.279 4.725 
3.169 3.113 

664 1.321 
646 206 
718 399 
421 528 
109 124 

11.006 326.572 
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Lasten 

Algemene kosten 

S Bestuurskosten . Portokosten 
Drukwerk, enveloppen etc. 
Overige 

Onderhoudskosten 

Onderhoudskosten fase 2 • Brandmeldinstattatie 
Daken en goten • Inbraakinstattatie 
Brandbiussers • Bliksembeveiliging 
Insectenbestrijding • Overige 

• 
Financiële baten en lasten 

Rente en kosten Rabobank rekening-courant 
Rente Rabobank spaarrekening 

• • • • • • 
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2015 	 2014 

	

€ 	€ 
2.030 601 

711 670 
198 258 
95 84 - 3_034 1.613 
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