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1. Doelstelling van Stichting De Gieterse Koornmeule
De stichting stelt zich ten doel de restauratie, instandhouding en exploitatie van
de te Giethoorn aan de Kerkweg gelegen korenmolen met inbegrip van de zich
onder die molen bevindende grot, sinds 2004 geregistreerd als rijksmonument
onder nummer 527690.

2. Ontstaansgeschiedenis
In 2019 namen een aantal inwoners van Giethoorn o.l.v. Jan Maat het initiatief
om de molen, waarvan alleen de romp resteert, in oude glorie te herstellen.
De werkgroep die werd gevormd deed voorbereidend onderzoek bij o.a.
Gemeente Steenwijkerland (eigenaar van de molen), waterschap en deskundigen
op het gebied van oudhollandse molens.
De historie, voor zover te achterhalen, werd beschreven en gedocumenteerd.
Toen de plannen serieus vorm kregen werd de noodzaak van het oprichten van
een Stichting duidelijk.
Kort na het oprichten van de Stichting (november 2020) overleed initiatiefnemer
en eerste voorzitter Jan Maat.

3. Visie en missie
-Visie
Giethoorn geniet (inter)nationaal bekendheid vanwege het typische karakter van
een waterdorp met kenmerkende boerderijen en natuur in een authentieke
setting.
Zo’n dorp kan niet slechts de romp van een molen in haar centrum hebben, maar
verdient een werkend exemplaar inclusief herstel van de grot waar punters, zoals
vroeger gebruikelijk kunnen invaren en die het geheel uniek maakt voor Nederland
en Europa.
-Missie
In 2027, honderd jaar na het onttakelen van de molen, dient de korenmolen met
grot weer operationeel te zijn.

4. Werkwijze
De bestuursleden van de Stichting tezamen met haar adviseurs maken plannen
voor restauratie en herinrichting van molen en situering van een bijgebouw. Zij
voeren overleg met de belangrijkste stakeholders om dit doel te bereiken.

De omstandigheden ter plaatse van de molen brengen met zich mee dat rekening
gehouden moet worden met zaken die interfereren met de molen. Hieronder
vallen infrastructurele zaken zoals een bestaande loswal, parkeergelegenheid,
wegen en vaarroutes.
Nauwe samenwerking/overleg met Gemeente, bewonersvereniging Gieters
Belang, de lokale ondernemers Giethoorn Onderneemt, waterschap en
Natuurmonumenten is geboden.
Op korte termijn (1e helft 2021)* wordt gestreefd naar een intentieverklaring tot
samenwerking met de Gemeente Steenwijkerland, waarbij onderzocht wordt of
het mogelijk is tot een realistisch plan te komen. Bij positieve resultaat zal, begin
2022, een uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente worden gesloten waarin
alle zaken m.b.t. eigendom, onderhoud, subsidie, exploitatie e.d. worden geregeld.

5. Verwerving van inkomsten
De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit:
-subsidies (Gemeente, Provincie, algemene molenverenigingen/stichtingen)
-schenkingen, legaten
-een op te zetten vriendenclub
En in een later stadium uit:
-exploitatie van de molen
De Stichting streeft het verkrijgen van de ANBI-status na.

6. Beheer en vermogensbesteding
Tijdens de planontwikkeling komt het Bestuur meer dan de statutair noodzakelijke
1x per jaar bij elkaar; gestreefd wordt naar 1x per maand. Van de vergaderingen
worden notulen gemaakt.
De te verwerven gelden van de Stichting zullen in eerste instantie worden
aangewend voor het restaureren van de molen en bijgebouw. In een later stadium,
wanneer de molen eenmaal draait, zullen de gelden gebruikt worden voor
onderhoud en exploitatie van het geheel.

7. Governance
De statuten van de Stichting voorzien in het tegengaan van belangenvermenging
door individuele bestuursleden. Elk bestuurslid wordt hierop aangesproken.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Van de financiële gang van zaken wordt een jaarverslag opgesteld door een
daartoe bevoegde externe partij.

8. Contactgegevens
Het contactadres van de Stichting is:
Stichting De Gieterse Koornmeule
p/a Langesteeg 2
8355 CB Giethoorn
Website:
www.gietersekoornmeule.nl
e-mail:
info@gietersekoornmeule.nl
KvK-nummer:
80914209
RSIN: 861849516
Bankrekeningnummer:
NL 71 RABO 0364 6508 77
Bestuursleden:
Manette Baggen, secretaris
Willem Boer
Henk van Driel
Harm Mol, voorzitter
Henk Scheffers
Roger Sorel, penningmeester
Jan Steenbeek
Vaste adviseurs:
Alex Dzuba
Gerrit Keunen

* de intentieovereenkomst met de gemeente Steenwijkerland is in juli 2021
getekend.

