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Molenstichting
GoereeOverflakkee

MolenNieuwsbrief
molenaars, bestuur, vrijwilligers, donateurs, sponsors, belangstellenden

December 2010.
VERGADERING MOLENAARS EN
BSTUUR/EINDEJAARSBORREL:

Zaterdag 18 december om
14.30 uur in het Dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis.
Agenda wordt u nog toegestuurd.

Leve de Molens.

Molenlogboek

De provincie Zuid-Holland voert actief
beleid voor het behoud van het molenlandschap. Om de molens in al hun facetten onder de aandacht te brengen is het
jaar 2011 door de provincie Zuid-Holland
uitgeroepen tot themajaar Leve de Molens! Zij wil dit bereiken door:

Wie waren de bezoekers van je molen?

verbetering van de toeristischrecreatieve ontsluiting van de ZuidHollandse molens,

Welke activiteiten zijn er dit jaar gehouden
– kwamen er veel bezoekers – wat ging
goed, wat ging er niet goed? Wat wil je zelf
anders en/of beter?

·

Welke contacten met scholen waren er of
met andere organisaties?

·

versterking van de kwaliteit van de
molenbiotoop,

Alle molens op je
iPhone? Kijk op de
iphoneclub.nl op
WindMills.

Stoepborden.
Afgelopen zomer is door het
bestuur een verzoek gedaan aan
de stichting SABA voor een donatie om 11 stoepborden aan te
schaffen. De aanvraag is ondersteund door de Ondernemersvereniging VEERO (recreatie en
toerisme). We zijn verheugd dat
dit verzoek is toegewezen zodat
komend jaar elke molen een
waterdicht infobord kan gebruiken.

Waren het er veel of weinig , hoeveel? –
welke leeftijdscategorie – kwamen ze van
het eiland – hadden ze suggesties – maakten ze gebruik van het gastenboek – werden ze donateur? –

· vergroten van de kennis van bewoners en bezoekers van Zuid-Holland over
de Zuid-Hollandse molens door publieksevenementen en educatieve activiteiten,
. verbetering van de bereikbaarheid van
het toeristisch-recreatieve aanbod.
Vanaf januari 2011 worden alle activiteiten in het kader van het themajaar Leve
de molens gebundeld in de activiteitenkalender op deze webpagina
www.levedemolens.nl. Om een zo compleet mogelijk overzicht van activiteiten
te geven vraagt de provincie u om uw
molenactiviteiten aan te melden voor de
activiteitenkalender.
(uit: publicatie Provincie Zuid-Holland).

In de huis aan huis verspreidde STAP INArriva Reisinformatiekrant staan op de
plattegrond van G-O in Ouddorp 3 molens getekend, we groeien dus nog
steeds…..

Het is van belang om deze informatie goed
bij te houden, waarom? Heel handig voor
het stukje voor het jaarverslag, je kan het
zo ophalen uit je logboek. Cijfers en gebeurtenissen geven een goed beeld en verantwoording voor onze subsidieverstrekkers en onze donateurs. Het biedt ook informatie om nieuwe sponsors te interesseren en geeft aanknopingspunten voor het
te voeren beleid van het bestuur.
Bovenstaande punten zijn een goede aanleiding om te starten met een logboek op
iedere molen, we bespreken het graag op
de eindejaarsborrel van 18 december.
Aantal belangstellenden stijgt verder.
De site www.gomolens.nl heeft in
2010 tot nu toe 12.700 bezoekers
(visits) getrokken. Een stukje over een activiteit met een foto houdt de site actueel en
een bezoekje waard. Laat het dus even weten als je wat organiseert! Sturen naar:
post@gomolens en/of wimbosijk@orange.nl

