Jaarverslag Molen van Fakkert 2019
Het jaar 2019 was een jaar van veel activiteiten met een enorme inzet van de vrijwilligers.
Naast de wekelijkse opening op zaterdag hadden we de volgende evenementen:
 Op NL-doet, 16 maart hebben de vrijwilligers, ondanks de stromende regen, samen
gewerkt aan: 2 tuinbanken, een picknicktafel/bank en een lantaarn in de tuin, later
aangevuld met een mooie sokkel.
 Nationale Molendag in mei met de jaarlijkse plantenverkoop
 Monumentendag in september
 Kerstmarkt met Kerstwandeling 223 personen (96 zelf + 127 Het Boskamp)
o Leuke kinderactiviteiten (36 kinderen)
o Opnieuw 22 kramen in een nieuwe opzet
o Positieve reacties op de opstelling van de kramen in de tuin
o Een prima koor uit Lemelerveld en een harpiste
We hebben begin maart de QR-code op de molen gekregen, waardoor voorbijgangers via de site
van de Overijsselse Molen op onze eigen website informatie kunnen bemachtigen
Er zijn diverse rondleidingen geweest en afgelopen zomer waren we een vaste stop voor ‘de
Kleppertoer’ uit Hardenberg. Er zijn 46 bussen met belangstellenden geweest (ruim 2.000
personen), waardoor we € 1.000 extra meel hebben verkocht (jaarlijkse verkoop € 3.000) en ook
€ 600 giften hebben ontvangen (totaal € 850).
We hebben in 2019 exposities gehad van: Neelsje Bronger, Carla Bohnert, Willy Hakvoort en
Ingrid Mertens. Gelukkig kunnen we nog steeds succesvol nieuwe exposanten interesseren.
Op de stelling van de molen zijn nieuwe planken op de stelling gemonteerd, naar aanleiding van
de inspectie van monumentenwacht en in overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente
Dalfsen.
Ook hebben we nu een televisie voor voorlichting in de molen op de begane grond. Hierop
draaien we een voorlichtingsfilm van de Hollandse Molen tijdens bezoeken.
Op 29 november hebben we als stichting bijdrage gekregen in het kader van de Rabobank
Coöperatie weken van € 872 ten behoeve van een educatieve film over de molen.
Iets nieuws was het uitje in oktober naar de Pelmolen Ter Horst in Rijssen met 20 vrijwilligers.
We willen hier een nieuwe traditie van maken, het vrijwilligers uitje op de 1e zaterdagmiddag
van oktober. Dit moment willen we ook gaan benutten om ideeën en ervaringen uit te wisselen.
We hebben een ontruimingsplan bij calamiteiten opgesteld en gaan een ontruimingsoefening
houden voor de brandveiligheid in de molen in maart 2020 met veel mensen.
Ook doen we komend jaar mee aan de viering van Hoonhorst 250 jaar op 16 mei met inzet van
vrijwilligers. In 2019 zijn daarvoor de nodige voorbereidingen getroffen.
We hebben als bestuur afscheid genomen van Bennie Zwakenberg, die ruim 6 jaar actief is
geweest in het bestuur. Hij wordt als coördinator van de vrijwilligers opgevolgd door Jan van de
Kamp, die al een half jaar heeft meegedraaid in het bestuur. Gelukkig blijft hij actief als
vrijwilliger, dus we hoeven hem niet helemaal te missen. Bennie, dank voor het vele werk dat je
de afgelopen jaren hebt verzet.
Maar laten we niet vergeten dat ook het afgelopen jaar wekelijks veel werk is verzet onze
molenaars, hulpmolenaars en vrijwilligers voor molen, molenschuur en tuin.

