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Corona en erfgoed
 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 300 miljoen euro die het kabinet
extra beschikbaar stelde voor de cultuursector ter compensatie van de gevolgen
van de corona-crisis. 50 Miljoen hiervan was bestemd voor erfgoed en werd
gebruikt voor de Open Monumenten Lening. Eigenaren van monumenten kunnen
bij het Nationaal Restauratiefonds een lening aanvragen onder gunstige
voorwaarden om de gevolgen van corona aan te kunnen. Vooral eigenaren die
afhankelijk zijn van betalende bezoekers en/of van
huurinkomsten maken van deze regeling gebruik.
De leenfaciliteit is in nauw overleg met de
Federatie Instandhouding Monumenten, waarvan
De Hollandsche Molen deel uitmaakt, tot stand
gekomen. Meer informatie vindt u hier 
De regering is thans bezig met derde reeks steunmaatregelen. Bij het schrijven
van dit bericht was nog niet bekend wat dit voor de cultuursector betekent. 

http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cucmVzdGF1cmF0aWVmb25kcy5ubC9tb251bWVudGVpZ2VuYXJlbi9maW5hbmNpZXJpbmdlbi9vcGVuZ2VzdGVsZGUtbW9udW1lbnRlbi1sZW5pbmc_X2NsZGVlPVpTNW5aWEoyWlc0elFIVndZMjFoYVd3dWJtdyUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWY2OWViM2E2NWY4MWRjMTFiOTU0MDAxYjc4MmU5NWQwLTk2MjhkYThlYjg0MzQ0MDJhOGY4ZDUyYmY5ZTJjYzY3JmVzaWQ9ODU4NmY5YmUtZTkyOC1lYjExLWE4MTMtMDAwZDNhMzhkMGYx&K=EsGWivsOrh4mAWUcMprCvg


Corona en molens
 
De Hollandsche Molen heeft direct na het uitbreken van corona onder
moleneigenaren een onderzoek uitgezet naar de gevolgen van de crisis. Begin
juni volgde een tweede. Van de 500 aangeschreven eigenaren reageerden er 131.
De resultaten van het onderzoek van juni weken niet substantieel af van die van
drie maanden eerder. Het overgrote deel van de eigenaren verwacht geen
gevolgen voor lopende onderhouds- en restauratieprojecten. De financiële 
 gevolgen van de crisis worden wel manifester en de zorg voor de toekomst neemt
duidelijk toe. Sinds juni zijn veel molens weer open voor   bezoek en op bijna alle
molens wordt weer gedraaid. Adviezen van molenorganisaties om al   dan niet te
draaien of open te zijn worden wel   gewaardeerd, maar niet altijd opgevolgd.
Biotoopzaken blijven ook in tijden van crises om aandacht vragen. De zorgen zijn
niet voorbij en vragen blijvende aandacht.
De Hollandsche Molen volgt de ontwikkelingen op de voet en zal waar nodig actie
ondernemen. Mocht u concreet geconfronteerd worden met teruggang in
inkomsten door bv. geen of minder verhuur of bezoekers, laat ons dat dan weten.
Dat geldt ook als bv. uw gemeente wil stoppen met het geven van
onderhoudssubsidie. De Hollandsche Molen kan dan bekijken of we u kunnen
ondersteunen bij het vinden van oplossingen.
 
Verslag te vinden op molens.nl 
Het volledige verslag van de tweede corona-enquête is te vinden op de
speciale coronapagina op de website van De Hollandsche Molen.
Om het verslag te lezen klik hier

Evaluatie SIM
 
In de loop van dit jaar gaat het Ministerie van OCW de Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten (SIM) evalueren. In vorige nieuwsbrieven hebben we
daar uitgebreid verslag van gedaan. Voor molens is een aparte deelsessie gehouden
en zijn zoveel mogelijk ervaringen verzameld. Het ministerie van OCW heeft inmiddels
een bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de werking van de SIM en te
komen met aanbevelingen voor mogelijke verbetering. Ook hier is De Hollandsche
Molen als onderdeel van de FIM nauw bij betrokken. Over de uitkomsten van de
evaluatie informeren we u via deze nieuwsbrief.

http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubW9sZW5zLm5sL3ZyYWdlbi1jb3JvbmEtY3Jpc2lzLz9fY2xkZWU9WlM1blpYSjJaVzR6UUhWd1kyMWhhV3d1Ym13JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZjY5ZWIzYTY1ZjgxZGMxMWI5NTQwMDFiNzgyZTk1ZDAtOTYyOGRhOGViODQzNDQwMmE4ZjhkNTJiZjllMmNjNjcmZXNpZD04NTg2ZjliZS1lOTI4LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2EzOGQwZjE&K=LjTIABPekdTBAj12cJBSoQ


 

Crowdfunding via het Molenfonds
 
Bent u op zoek naar financiële middelen voor een onderhoud- of restauratieproject
aan de molen? Overweeg dan crowdfunding via het Molenfonds. Het Molenfonds
heeft op deze wijze al veel molens kunnen helpen met herstel.
Bij crowdfunding werft u met speciale acties gelden via uw lokale gemeenschap en
netwerk. Ook het Molenfonds helpt graag mee. Het grote voordeel is dat elke euro
direct naar de molen gaat. Er is geen afdracht van kosten.
 
Om enkele recente en succesvolle crowdfundprojecten te bekijken, klik hier.
Wilt u meer weten over crowdfunding voor uw molen via het Molenfonds? Stuur een
mail naar a.dejong@molens.nl

 

Algemene Vergadering,
Molencontactdag en BankGiro Loterij Molenprijs
 

Eerder maakte De Hollandsche Molen bekend dat de Algemene
Ledenvergadering in afgeslankte vorm en gecombineerd met de
Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs zou
plaatsvinden in Ambiance Houtrust in Amersfoort. Door de recente
aangescherpte coronamaatregelen van de overheid (o.m. max. 30 personen per
ruimte) zijn wij echter genoodzaakt deze plannen opnieuw te wijzigen.

http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly9tb2xlbmZvbmRzLm5sL21vbGVucHJvamVjdGVuLz9fY2xkZWU9WlM1blpYSjJaVzR6UUhWd1kyMWhhV3d1Ym13JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZjY5ZWIzYTY1ZjgxZGMxMWI5NTQwMDFiNzgyZTk1ZDAtOTYyOGRhOGViODQzNDQwMmE4ZjhkNTJiZjllMmNjNjcmZXNpZD04NTg2ZjliZS1lOTI4LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2EzOGQwZjE&K=MSsAEF_QhhxD72wJEpEJpQ
mailto:a.dejong@molens.nl
http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3ANA%3A%3AaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS95RTdjbmJuYlRCND9fY2xkZWU9WlM1blpYSjJaVzR6UUhWd1kyMWhhV3d1Ym13JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZjY5ZWIzYTY1ZjgxZGMxMWI5NTQwMDFiNzgyZTk1ZDAtOTYyOGRhOGViODQzNDQwMmE4ZjhkNTJiZjllMmNjNjcmZXNpZD04NTg2ZjliZS1lOTI4LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2EzOGQwZjE&K=PHynCXB7vweAeW7iK89amg


Omdat de gezondheid van de leden van de vereniging en de overige deelnemers
aan de bijeenkomst voorop staat, heeft het bestuur van De Hollandsche Molen
besloten dat de Algemene Ledenvergadering en de Molencontactdag uitsluitend per
livestream zijn te volgen.
De uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs vindt in kleine kring plaats. Via onze
website, sociale media en radio en tv wordt verslag gedaan van dit evenement en de
winnaar bekendgemaakt.
De leden van de vereniging worden per brief of per mail geïnformeerd over de
invulling van de ledenvergadering, inclusief de stemprocedure.
De Molencontactdag wordt in de vorm van een webinar gegoten.
 
Voor het volledige dagprogramma, klik hier 
 
De link van de livestream is op 9 oktober te vinden op de pagina van het
dagprogramma.

Inspecteren van molens:
Nieuwe ERM-richtlijn is een grote stap vooruit
 

Molens zijn onderhoudsgevoelig en worden daarom regelmatig geïnspecteerd op
bouwkundige gebreken. Omwille van veiligheid natuurlijk, maar ook ten behoeve van
planmatig onderhoud en het budgetteren. Een goede moleninspectie verdient een
betrouwbare grondslag. Daarom is een speciale begeleidingscommissie in het leven
geroepen om te komen tot goede afspraken in de vorm van een ERM-richtlijn
(Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).
Deze commissie is samengesteld uit
moleninspecteurs, molenadviseurs,
molenmakers en vertegenwoordigers van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
vereniging De Hollandsche Molen en de
Stichting ERM. Inmiddels is een concept
richtlijn gepubliceerd op de website van de
Stichting ERM.
 
Uitgebreide informatie over de
totstandkoming en achtergronden van de
conceptrichtlijn leest u hier 
 
Reageren? Graag! 
De richtlijn is een concept. De Begeleidingscommissie en het Centraal College van
Deskundigen Restauratiekwaliteit zijn benieuwd naar uw mening en horen graag uw
reacties.
U kunt reageren tot en met 20 november door een mail met uw opmerkingen te
sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl.

http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3ANA%3A%3AaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS95RTdjbmJuYlRCND9fY2xkZWU9WlM1blpYSjJaVzR6UUhWd1kyMWhhV3d1Ym13JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZjY5ZWIzYTY1ZjgxZGMxMWI5NTQwMDFiNzgyZTk1ZDAtOTYyOGRhOGViODQzNDQwMmE4ZjhkNTJiZjllMmNjNjcmZXNpZD04NTg2ZjliZS1lOTI4LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2EzOGQwZjE&K=PHynCXB7vweAeW7iK89amg
http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3ANQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubW9sZW5zLm5sL29ubGluZS1hbHYtbW9sZW5jb250YWN0ZGFnLWVuLWJhbmtnaXJvLWxvdGVyaWotbW9sZW5wcmlqcy8_X2NsZGVlPVpTNW5aWEoyWlc0elFIVndZMjFoYVd3dWJtdyUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWY2OWViM2E2NWY4MWRjMTFiOTU0MDAxYjc4MmU5NWQwLTk2MjhkYThlYjg0MzQ0MDJhOGY4ZDUyYmY5ZTJjYzY3JmVzaWQ9ODU4NmY5YmUtZTkyOC1lYjExLWE4MTMtMDAwZDNhMzhkMGYx&K=cgx6GZwglfGsk3n3_OHfBg
http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3ANg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuc3RpY2h0aW5nZXJtLm5sLz9fY2xkZWU9WlM1blpYSjJaVzR6UUhWd1kyMWhhV3d1Ym13JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZjY5ZWIzYTY1ZjgxZGMxMWI5NTQwMDFiNzgyZTk1ZDAtOTYyOGRhOGViODQzNDQwMmE4ZjhkNTJiZjllMmNjNjcmZXNpZD04NTg2ZjliZS1lOTI4LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2EzOGQwZjE&K=ERoLyVkWTd3vIy1b_cdjrQ
http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuc3RpY2h0aW5nZXJtLm5sL25pZXV3cy9pbnNwZWN0ZXJlbi12YW4tbW9sZW5zLWVlbi1ncm90ZS1zdGFwLXZvb3J1aXQtP19jbGRlZT1aUzVuWlhKMlpXNHpRSFZ3WTIxaGFXd3VibXclM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2NyZlc2lkPTg1ODZmOWJlLWU5MjgtZWIxMS1hODEzLTAwMGQzYTM4ZDBmMQ&K=blkcMV7b2AHGLAAIeFZHyA
http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3AOA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuc3RpY2h0aW5nZXJtLm5sL292ZXItZXJtL2NjdmQ_X2NsZGVlPVpTNW5aWEoyWlc0elFIVndZMjFoYVd3dWJtdyUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWY2OWViM2E2NWY4MWRjMTFiOTU0MDAxYjc4MmU5NWQwLTk2MjhkYThlYjg0MzQ0MDJhOGY4ZDUyYmY5ZTJjYzY3JmVzaWQ9ODU4NmY5YmUtZTkyOC1lYjExLWE4MTMtMDAwZDNhMzhkMGYx&K=VnSJxqJWDuic5g2d7ehDww
mailto:secretariaat@stichtingERM.nl


De Hollandsche Molen zoekt vanwege het terugtreden van het huidige bestuurslid een
nieuw

bestuurslid communicatie en marketing
 

Dit bestuurslid speelt een belangrijke rol binnen het bestuur vanwege zijn/haar
specifieke kennis en visie om de ambities van het meerjarenbeleidsplan op het terrein
van communicatie en marketing waar te maken.
 
Tevens zoekt de verenging een 
 

bestuurslid jongeren
 

Dit bestuurslid richt zich op het meer betrekken van Jongeren bij het molenveld en
biedt een verfrissende input op het huidige beleid.
 
Meer informatie over beide functies vindt u hier

Klik hier om u uit te schrijven of om uw abonnementsvoorkeuren te wijzigen. 

Dé molenvereniging van Nederland

Vereniging De Hollandsche Molen, Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam
020- 6238703 | www.molens.nl | dhm@molens.nl

http://elinkeu.molens.nl/c/6/?T=MjA4NTEwNTk%3AcDEtYjIwMzIyLWRmZWNkNjczYjMyODQ0ZTBiMjQ2YmExMDkzNzhlMGFl%3AZS5nZXJ2ZW4zQHVwY21haWwubmw%3AY29udGFjdC1mNjllYjNhNjVmODFkYzExYjk1NDAwMWI3ODJlOTVkMC05NjI4ZGE4ZWI4NDM0NDAyYThmOGQ1MmJmOWUyY2M2Nw%3AdHJ1ZQ%3AOQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubW9sZW5zLm5sL3ZhY2F0dXJlcy8_X2NsZGVlPVpTNW5aWEoyWlc0elFIVndZMjFoYVd3dWJtdyUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWY2OWViM2E2NWY4MWRjMTFiOTU0MDAxYjc4MmU5NWQwLTk2MjhkYThlYjg0MzQ0MDJhOGY4ZDUyYmY5ZTJjYzY3JmVzaWQ9ODU4NmY5YmUtZTkyOC1lYjExLWE4MTMtMDAwZDNhMzhkMGYx&K=YNPSvxvwjMzRwISlGiXg1A
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