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Zeer gewaardeerde donateurs, 
Wat betreft afgelopen jaar, kunnen we u niet “blij” maken 
met ingrijpende verbouwingen die handenvol geld hebben 
gekost, maar dit jaar (2016) gaan we de grote deuren aan 
de NO-zijde en wat luiken en een loopdeur naar de 
stelling vervangen. Deze deuren zijn, om het maar op z’n 
Achterhoeks te zeggen, “kats” verrot. 
Wel hebben we in 2015 voor de veiligheid van kleine 
kinderen een extra plank aangebracht aan de balustrade 
van de stelling. Een plank, dat klinkt heel eenvoudig maar 
alles aan de molen is groot. Een plank betekent in dit 
geval 50 meter plank! 
 
De Molenaars 

Verder willen we u voorstellen aan de mannen die het werk doen en die de molen laten 
draaien Zij fungeren voor alle bezoekers als ambassadeurs van de molen én een beetje voor 
Nederland. Immers, Nederland is molenland. Zij besteden geheel belangeloos elke week een 
aantal dagdelen aan de molen. 
Dit jaar heeft de molen ruim 300.000 omwentelingen gemaakt of, zoals een molenaar zegt, 
1.2 miljoen “Enden” (wieken). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draaien is het behoud van een molen. Als de molen begint te draaien dan komt er altijd een 
heleboel water uit de wieken. Het is dan net als een hond die zich uitschudt nadat hij 
gezwommen heeft. Voor de molen betekent dat alles even goed ventileert en opdroogt. 
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Molenaars gezocht. 
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zijn geïnteresseerd in deze interessante en mooie 
hobby. Interesse? Bel naar de secretaris (zie onder). 
 
Uw donatie 
U ontvangt nu nog een acceptgiro. Het is een betaalwijze die binnen enkele jaren niet meer 
mogelijk is en daarom zullen we de volgend jaar met het verzoek komen of u uw bijdrage per 
automatische incasso wilt betalen of dat u een gewone rekening wilt hebben.  
U hoeft nu geen actie te ondernemen. Wij komen hier volgend jaar op terug. Tegen die tijd 
willen we ook de naam van onze stichting wijzigen in Stichting Vrienden van de Hackfortsche 
Molen want de huidige naam, vrienden van de Vordense Molens is niet meer van toepassing  
nu de twee andere molens zo fantastisch hun bestemming hebben gevonden bij de huidige 
eigenaars. Onze Hackfortsche molen blijft een echte “openbare” molen waar iedereen 
welkom is als de wieken draaien en waar we blijven proberen om dit industrieel erfgoed 
functie en inhoud te geven en te behouden voor Vorden. 
 
De BRIM-regeling en het PIP-model 
Om rijksmonumenten in stand te houden is er “het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding 
Monumenten”: afgekort als “Brim”.  
De overheid komt met deze regeling monumenteigenaren financieel tegemoet om hun 
monument sober en planmatig te onderhouden. 
Voor periodes van 6 jaar wordt de behoefte voor het onderhoud van het monument volgens 
een PIP-plan vastgesteld. De afkorting “PIP” staat voor Periodiek Instandhoudings Plan. 
De geschatte instandhoudingskosten van onze molen zijn € 8.400 per jaar. Van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontvangen wij vanwege de BRIM  gemiddeld € 5.000 per 
jaar. 
Waar de provincie tot nu toe 20 % (€ 1.700) bijdroeg van de instandhoudingskosten, is deze 
bijdrage gekort van € 1700 naar € 1000.  Een rekensommetje leert dat de molenstichting op 
papier € 2.400 tekortkomt. Maar dan praten we over het subsidiabele deel van de kosten, het 
deel dat echt de instandhouding van het gebouw betreft. Er komen nog andere kosten bij die 
niet subsidiabel zijn, zoals verzekeringen, water en elektra, kosten voor de 
monumentenwacht, controle bliksemafleiding, blusvoorziening etc. Deze bedragen elk jaar 
ca. € 3.000. Onze eigen bijdrage aan de molen wordt dan, opgeteld, € 5.400. 
Met uw donaties kunnen we jaarlijks rekenen op ruim € 2.000.  
De molenaars doen veel klein reparatie en schilderwerk. Dat is de eerste winst. De rest moet 
komen uit de reserve van de Stichting Vordense Molens, de eigenaar van de molen die als 
een goede huisvader deze reserve beheert in de wetenschap dat er altijd weer ingrijpende 
klussen zullen komen die dan vaak tienduizenden Euro’s of meer kosten. 
 
Tot slot. 
U bent één van onze donateurs. En u begrijpt hoezeer uw bijdrage voor ons een onmisbare 
inkomstenbron is en wij hopen dat u ook dit keer uw donateurbijdrage wilt storten. 
Wij hebben de ANBI status (Algemeen nut beogende instelling) en we vinden dat ook geheel 
terecht. Wij kennen geen strijkstokken en eindejaarsbonussen. Ieder dubbeltje wordt voor úw 
molen gebruikt! 
U draagt als donateur uw steentje bij aan het behoud van de Hackfortsche windmolen en we 
hopen dat u, alleen aan dat feit al, voldoening beleeft. 
Bijgaand ontvangt u de acceptgiro met daarop het bedrag ingevuld dat u vorig jaar hebt 
gedoneerd. 
Bij voorbaat dank en met “wiekende groet”. 
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14 en 15 mei zijn de Open Molendagen. Zaterdag tussen 11.00- 

en 15.00 uur bakken wij pannenkoeken 


