
        

 

   
 

 

 

VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 Hasselt 

Vestingstraat 31, 3580 Beringen 

 

Verslag van vergadering  25 02 2015 

 

Aanwezigen:  Fernand Vanderaerden, Renate Demeer, Gaspar Haldermans, Marcel Vandeweert, 

Tonny Schouteden, Frits Haanen, Jos Van Nuffel 

Verontschuldigd : Wies Boiten, Frans Van Nuffel, Jaak Dijkmans, Bettina Proesmans, Renaat Huygen, 

Karel Maes 

 

I. Statutaire jaarvergadering van de Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg 

 

 

Leden 

De vergadering bestaat bij de aanvang van de vergadering uit 13 leden; zie bovenaan verslag.  

 

De raad van bestuur 

Marcel Vandeweert en Jos Van Nuffel blijven aangesteld als penningmeester en voorzitter. 

Frits Haanen biedt zijn ontslag aan. 

De vergadering aanvaart zijn ontslag en dankt Frits voor het correct behandelen en doorsturen van 

de briefwisseling en zijn enthousiaste inzet van weleer. 

Als het ontslag en de adresverandering gepubliceerd zijn, krijgt zijn opvolger de 

secretariaatsdocumenten.  

Tonny Schouteden wordt benoemd als secretaris. De vereniging wordt gevestigd op de Reuvoortweg 

31 te 3520 Zonhoven. 

Frits wenst geen lid te blijven van de vereniging en gaat weg. De vergadering hoop dat Frits op deze 

laatste beslissing terugkomt.  

 

Het kasverslag 

Marcel stelt het kasverslag, ondertekend door de bestuurders, voor aan de vergadering. Het betreft  

de identificatiegegevens, begroting, jaarrekening, inventaris, ontvangsten en uitgaven  2014. 

Inkomsten: €396,52 (waaronder: boekjes €54, schroot €104, kerstproeverij Alken €60) 

Uitgaven: €895,91 (waaronder: verzekeringen totaal 391,51: 134,12 ongevallen + 257,39 burgerlijke 

aansprakelijkheid, kerstetentje 260, flyer €84) 

Saldo: 31 dec 2014: -499,39 

 

Er zijn geen opmerkingen. 

De documenten worden binnengebracht  bij de handelsrechtbank te Hasselt. 

 

Verslag van activiteiten 2014 

1. Samenkomsten 

 Wo 22 januari: vergadering Hoogmolen, Lauw 

 Wo 7 maart: vergadering Kleen meulen, Lummen 

 Wo 14 mei: vergadering Dorpsmolen, Stevoort 

 Wo 20 september vergadering Slagmolen Genk 

 Wo 3 december: vergadering & kerstfeest Dorpsmolen Stevoort 

 



2. Molenzorg 

 Hoogmolen, Lauw 

 Dorpsmolen, Stevoort 

 Dorpsmolen, Alken 

 Herkermolen, Herk-de-Stad 

 

3. Molendagen 

 Molendag in Vlaanderen 27 april 2014 

 Limburgse Molendag 27 juni 2014 

 

4. Molenaars houden molens open 

 Gaspar Haldermans, Oude molen te As 

 Tonny Schouteden, Groenmolen te Alken 

 Marcel Vandeweert, Dorpsmolen te Stevoort 

 Haanen Frits, Kleen meulen te Lummen 

 Karel Maes en Bettina Proesmans, Hoogmolen te Tongeren (Lauw) 

 Jos Van Nuffel, Dorpsmolen te Alken 

 

5. Andere 

 wo 22 januari: flyer van onze vereniging is klaar  

 ma 5 mei: avondmarkt in Alken 

 za 28 juni: opening “Hoogmolen” Lauw, Tongeren 

 za 28 juni: Het boekje “30 jaar Molenzorg Zuid-Limburg” is klaar 

 zo 14 september: monumentendag, stand in Herkenrode 

 za 20 september: ontvangst van Oost- & West-Vlaanderen 

 za 13 december: kerstproeverij, Alken 

 

II. Algemene vergadering 

 

2de Limburgse Muldersdag 

-Voor een tweede Limburgse Muldersdag ging de vorige vergadering akkoord met 7 stemmen voor 

en 5 stemmen tegen. Aangezien het project onvoldoende gedragen wordt, wordt dit project op holt 

gezet. 

 

“30-jaar Molenzorg Zuid-Limburg”  

Reeds €54 winst naar de vereniging. De Koninklijke Bibliotheek van België afdeling wettelijk depot 

heeft de twee gevraagde boekjes ontvangen. 

 

Website 

Documenten: de meeste leden vinden dat de verslagen van de vergaderingen niet op de website 

mogen. 

Aangezien we een open vereniging zijn willen we toch over onze bezorgdheden communiceren met 

de buitenwereld. Voortaan komt het verslag terug op de website. Op de inhoud wordt nauwlettend 

toegezien. De leden krijgen een “ledenverslag” waarbij bepaalde onderwerpen minder beknopt 

behandeld worden. 

 

Verzekeringen 

De verzekeringen zullen in 2015 (Ethias en Fidea) betaald worden door de vereniging. 

Het bijgehouden register van 2014 we kunnen we in de secretariaatsdocumenten aantreffen.  



In 2014 zijn er 37 dagen verzekerd door de provincie. 

De kosten voor de verzekeringen liggen erg hoog. We onderzoeken of we deze kosten in 2016 

kunnen beperken. 

 

Molendagen : 

 Molendag in Vlaanderen 

Op vraag van het Forum stelde Levende Molens voor om een gezamenlijke molendag in maart te 

organiseren (vergadering LM, 25/08). Van het Forum is geen antwoord ontvangen; ze organiseren nu 

blijkbaar hun molendag op 31 mei. Levende Molens organiseert al sinds 2000 op de laatste zondag 

van april zijn molendag en blijft daar dit jaar bij. 

 

Molendag in Vlaanderen, zo 26 april 2015, wie doet mee, gelieve door te geven aan het bestuur . 

 

 Limburgse Molendag 

Op zo 28 juni 2015, wie doet mee, gelieve door te geven aan het bestuur. 

 

Voor de twee bovenste activiteiten verzamelt uiteindelijk Ludo Hurkmans al de deelnemers van 

Limburg. 

 

 Monumentendag, zondag 13 september 

27ste Open Monumentendag Vlaanderen, het grootste cultureel ééndagsevenement van Vlaanderen  

op de tweede zondag van september zet het onroerend erfgoed in de kijker. Een initiatief van Herita 

vzw in samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten en het agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Bij deze kijken we uit naar hoe de verschillende gemeenten hieraan willen deelnemen. Wij zullen dan 

daarop inspelen. 

 

Buitenlandse molendagen 

 

Nl - Molenweekend in Nederland, tweede weekend van mei, 9 en 10 mei 2015 

GB - National Mills Weekend 2015, Saturday 9th and Sunday 10th May 2015 

EU ?  - Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, 16 en 17 mei 2015  

D - Deutsche Mühlentag,  pinkstermaandag, 25 mei 2015 

Vlaamse Molendag (Forum) 31 mei 2015 

F - la Journée des Moulins, initiée par la FFAM (Fédération Française des Associations de sauvegarde 

des Moulins), 20 en 21 juni 

 

Merk op dat geen van de ons omringende landen de voorgestelde Europese Molendagen van 16 en 

17 mei navolgt. 

 

Van akker tot bakker 

“… Voor dit project is Wies aangesproken. Grote maalderijen willen deze beperkte graanopbrengsten 

niet malen. Karel is hiervoor ook reeds gecontacteerd. We staan open voor het voorstel maar hebben 

onze twijfels; voedselveiligheid!” 

Zo stond het in ons verslag van 30 januari 2013. We zijn nu ruim twee jaar verder en hebben steeds 

achter dit project gestaan. Voor het malen stellen we ons ondernemingsnummer ter beschikking 

voor de “bio” opvolging. De kosten voor dit project zijn tot heden en verder voor rekening van 

bioboer Jos Decleck. 

“Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren” organiseert voor deze activiteit een pers- en 

informatiemoment op woensdag 25 maart om 14:00 in de molen te Stevoort. “We hebben een uniek 

project. De pers zal zeker aanwezig zijn. Maar meer nog moet het voor onszelf een moment van 

kennismaking zijn met de verschillende schakels in dit project.” 



 

Vergadering “Levende Molens” op 31 januari 

Er start in het najaar een nieuwe molenaarsopleiding in Diest. De data zijn vastgelegd en flyers zijn 

beschikbaar. 

Een specifieke opleiding voor molengids komt er niet. De vereniging kan wel geen deelnemers 

weigeren die aansluitend geen praktijk doen. Enerzijds is het goed dat gidsen een goede opleiding 

volgen (ze zouden dan wat minder onzin vertellen?) maar anderzijds is het de molenaar die het op de 

eerste plaats over zijn molen moet hebben (hij zou die “gids”-inkomsten mogen krijgen!). 

 

Inzet middelen:  geld zou kunnen besteed worden aan een grootse leden happening (bijvoorbeeld op 

21 juli, naamfeest van St.-Victor) of de uitgave van de molenaarscursus in een mooi boekwerk. 

 

Veilig opslaan van gegevens 

We willen alle gegevens van de vereniging en de foto’s die er doorheen de jaren gemaakt zijn extra 

opslaan. Het lijkt ons geen luxe om al die data bijkomend veilig bij te houden. 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Sinds 1 januari 2014 beheren we deze molen. 

Van de gemeente Alken is in januari €50 ontvangen als tussenkomst voor de verzekeringen in 2014 

(zal geboekt worden in 2015). 

Voor ruim € 400 (budget €500) kwam deze gemeente ook tussen om gereedschap allerhande aan te 

kopen. 

In 2014 werden de daken door de gemeente hersteld. 

De molen kan sinds december met een elektrische motor langzaam los draaien. 

 

Molenzorg  

Kleen Meulen, Lummen 

Herkermolen, Herk-de-Stad 

Elsbroekmolen, Nieuwerkerken 

Zelkermolen, Halen 

Broekmolen, Zutendaal 

Zangerheidemolen, Bilzen (Eigenbilzen) 

Van Veldekemolen, Hasselt (Spalbeek) 

Grote Molen, Lummen 

Kikmolen, Maasmechelen (Opgrimbie) 

Dorpsmolen, Alken 

Rootmolen, Kortessem (Vliermaalroot) 

Nieuwbeekmolen, Bilzen (Beverst) 

Ruttermolen, Tongeren (Rutten) 

 

De volgende vergadering, 

gaat door in de “Kleen Meulen” om 19:30 op woensdag 8 april 2015.  

 

 

 


