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Geachte Donateurs van de Stichting Vrienden van de Yordense Molens,

Zoals u weet was de Stichting Vrienden van de Vordense Molens (SWVM) ten tijde van de
millenniumwisseling nog een stichting in oprichting.
Toen de landelijke vereniging van Hollandse Molens met de actie met de wensviaggen de
gelegenheid bood om donateurs te weryen, was dat voor onze stichting "i.o." een té mooie
gelegenheid orn zomaar voorbijte laten gaan.
De statuten zijn ondertussen de notaris gepasseerd en wijzijn ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandei"
En, praktisch gezien niet onbelangrijk, we hebben een banknummer!
Dat is de reden dat het nogal lang heeft geduurd voordat u een betaalformulier van ons
mocht ontvangen.
Zoals u weet is de Stichting VriendeÍl van de Vordense Molens (SVVVM) opgericht om voor
de Stichting Vordense Molens (SVM) activiteiten te ontplooien en fondsen te weruen.
De Stichting heeft één molen in haar bezit en dat is de Hackfortse Molen. Toch staat de "s"

achter de Stichting Vrienden van de Vordense MolenS om duidelijk te maken dat de
Stichting wil proberen om niet alleen voor de HackÍortse korenmolen te'rjveren maar zich
sterk te maken voor de molens in Vorden in het algemeen.
Het is ondertussen misschien goed om u enig idee te geven hoe kostbaar restauraties en
onderhoud van molens zijn.
Voor de Hackfortse molen is jaariijks aan verzekering en onderhoud een beclrag gemoeid
van c.a. Í15.000. Op termijn is voor het groot onderhoud en restauratie een bedrag van t
Í200.000 nodig.
U behoort tot de eerste víjftig "wensvlag" donateurs en legt daarmee een flinke bodem in
onze kas,
Natuurlijk zalde SVWM uÍtgebreid donateurs gaan werven, en acties ondernemen om,
naast de overheidsgelden, de benodigde gelden bij elkaarte brengen en wijzullen u daarvan
op de hoogte houden.
Tot ans niet geringe geiuk is er ook een anonieme gever {geefsteri die een bedrag van

Í 8.500 heeft gestort op rekening van de Stichting Vordense Molens.
Wij hopen dat wij u, voor dit moment, voldoende hebben geïnformeerd over dé Voortgang
van de SWVM en willen u verder vragen om de acceptgiro die is bijgesloten in te vullen en
op te sturen.

U bent donateur vanaf een bedrag van f 30,- maar een hoger bedrag is natuurlijk welkom.
Een aantal van U heeft reeds een hoger bedrag toegezegd.
Wij zíjn in dat gevalzo vrij geweest, om dat toegezegde bedrag in te vulien op u!1, acceptgiro.
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