
         
Nieuwsbrief nummer 1  tweede jaargang ,  april  2012  

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. We hadden gehoopt dat we op 1 januari 2012 met de 
restauratie konden beginnen. Al onze hoop was gericht op de subsidie van de provincie NH. 
In december jl. kregen wij te horen dat het was afgewezen. De hoop vervloog om in 2012 
onmiddellijk te kunnen beginnen. Gelukkig is het restauratiebudget van de provincie in 2012 
verdubbeld waardoor we vol goede moed dit voorjaar een nieuwe aanvraag zullen doen.

Eerst een terugblik op 2011 in de vorm van ons jaarverslag. Lees  verder →   Jaarverslag 2011 

       

Onderzoek roeden

Midden in de winter hebben we onderzoek gedaan naar de dikte van de stalen roeden. 
Op sommige plekken werd het staal wat dun. Maar omdat je er niet doorheen kunt 
kijken is er speciale apparatuur waarmee je de dikte van het materiaal kunt meten. 
Molenaars van de molen te Hippolytushoef waren zo vriendelijk om hun kennis ter 
beschikking te stellen. Het resultaat viel mee: over het algemeen is de kwaliteit van de 
roeden zodanig dat een nieuwe roede nog niet noodzakelijk is.
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Archeologisch onderzoek

In mei van dit jaar zal naar verwachting archeologisch onderzoek worden gedaan naar 
de fundering van de molen op het erf van Groen. De veldmuurtjes zullen eerst worden 
onderzocht en daarna gedemonteerd waarna het echte archeologisch onderzoek kan 
starten. Het onderzoek wordt verricht door een archeoloog van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed uit Amersfoort.

Activiteiten rondom de molen:

  Op 12 en 13 mei 2012 de Nationale molendagen.
De Nationale Molendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 en/of zondag 13 mei 2012. 
Sinds 1972 staat in het tweede weekend van mei een groot aantal van de molens open voor het 
publiek. De door De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
georganiseerde Molendag is inmiddels uitgegroeid tot hét jaarlijkse molenevenement. Op 
www.nationalemolendag.nl  is te zien welke molens zaterdag, zondag of op beide dagen zijn 
geopend. 

 Op 17 mei 2012  Open Dag Beemster.
Met een expositie en persoonlijke toelichting wordt getoond hoe deze ,als enig 
overgebleven molen in de Beemster, wordt gerestaureerd en het geheel er na 
restauratie uit zal gaan zien. Molenbouwer Kistemaker uit Edam geeft technische 
uitleg over de restauratie en het eeuwenoude vak van molenmaker.
Ook worden er poffertjes gebakken. De opbrengst is voor de restauratie van de 
molen.

 Fortfair zondag 10 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor actuele informatie kunt u terecht op www.nachtegaalbeemster.nl

U kunt ons ook volgen op Facebook

Met vriendelijke groet namens het bestuur van De Nachtegaal

Els Steen
secretaris
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 JAARVERSLAG 2011

Na jaren van voorbereiding kon onze stichting zich op 30 september 2011  

eigenaar noemen van korenmolen “de Nachtegaal”. Onder grote publieke  

belangstelling werd door eigenaar R. Groen de molen, hangend in de  

takels, en in aanwezigheid van burgemeester H. Brinkman en onder  

toezicht van notaris Rietbergen aan ons overgedragen. Enige maanden  

eerder werd van de heer. P.J. Duin het stuk grond aangekocht.

De aankoop van de molen en grond, het aanleggen van de fundering en  

de uiteindelijke verplaatsing konden alleen mogelijk worden door de  

fantastische steun van Stichting De Jonge Arnoldus, VSB Fonds  

Beemster, Vereniging De Hollandsche Molen, firma. van ’t Hek en  

molenmaker Kistemaker. Deze steun werd gegeven in de vorm van een  

lening, donatie of extra inzet van materiaal en mankracht. 

Ook  Architectenburo Cornelis de Jong,  Bouwadviesburo Mol, Lankelma  

Geotechniek, Ranonkeltje arrangeurs, Saskia’s Catering, Loonbedrijf  

J.A.N. Koning, SUPPORT Personeelsdiensten, Cornelis en Maja de Jong  

(persoonlijk), BBN bouwmaterialen en Bouwmaat bouwmaterialen hebben  

zich actief of door schenkingen ingezet om de verplaatsing mogelijk te  

maken.

De festiviteiten op 30 september 2011 werden mogelijk gemaakt met  
steun van CONO kaasmakers.

Wij zijn onze begunstigers zeer erkentelijk met het in ons gestelde  

vertrouwen. 

In 2011 werd wederom een bij het Rijk ingediende subsidieaanvraag  

afgewezen in verband met  een tekort aan subsidiegelden. Deze  

subsidieaanvraag betrof het onderhoud aan de molen voor de periode  

2012 – 2017. Met eenzelfde motief werd “de Nachtegaal” al eerder  

geconfronteerd, toen een beroep werd gedaan op de  
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Rijksrestauratieregeling. In 2011 is ook een subsidieaanvraag ingediend bij  

Provincie Noord-Holland. Inmiddels is bekend dat, eveneens door  

uitputting van het subsidiebudget, deze aanvraag niet toegewezen zal  

worden. Ons streven om “de Nachtegaal” tijdens het hoogtepunt van de  

viering van 400 jaar Beemster geheel gerestaureerd in gebruik te nemen  

wordt dus niet gehaald. 

Gemeente Beemster is eerst voornemens de aangekochte grond van onze  

stichting te kopen, nadat wij voldoen aan de gestelde voorwaarde, van een  

dekkende exploitatie van het molencomplex voor een periode van 10 jaar.  

In het verslagjaar werd aan de gestelde voorwaarde nog niet voldaan. 

In dit verslagjaar is ook intensief gezocht naar een passende bestemming  

voor de molen en de molenschuur. Uit de exploitatie van de molenschuur  

moeten de kosten van het in standhouden van de molen te worden  

opgebracht.  Voor de realisatie van het herbestemmingproject en om te  

komen tot een sluitende exploitatie is het noodzakelijk dat molen en  

molenschuur BTW-belast worden verhuurd.  Hiervoor zijn gesprekken  

gevoerd met geïnteresseerde ondernemers. Ten aanzien van het BTW-

aspect is fiscaaladvies ingewonnen en contact gelegd met de  

Belastinginspectie. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2012 de  

fiscus onze stichting zal aanmerken als ondernemer in de zin van de Wet  

op de Omzetbelasting. 

“De Nachtegaal” krijgt een museale bestemming, die zich richt op het  

cultureel erfgoed van de  Beemster en de geschiedenis van de  

windbemaling. Daarnaast zal door de stichting vanuit de molen  

streekgebonden producten worden verkocht en ambachtelijke / duurzame  

maalproducten. “de Nachtegaal” zal verder granen vermalen tot veevoer  

en als product verkopen. 

Het gehele jaar 2011 zijn succesvol “vrienden van de Nachtegaal”  

geworven. Inmiddels worden wij gesteund door 170 vrienden. In 2011 zijn  

wij tijdens evenementen in de Beemster actief gesteund door  
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ondernemers. De fraaie resultaten van deze acties alsmede de actie van  

Ranonkel Arrangeurs geven aan dat er voor de molen een groot draagvlak  

bestaat binnen de Beemster bevolking. 

In het verslagjaar is ook onze website vernieuwd. 

Voor de vriendenadministratie werd een computerprogramma aangeschaft.
Inzake de financiering van het herbestemmingproject is onze stichting  
volledig afhankelijk van begunstigers. De hiervoor genoemde organisaties  
hebben ons al direct gesteund. Andere organisaties, zoals het VSB-Fonds  
Beemster en de Noord-Hollandsche van 1816 hebben massieve steun  
toegezegd of inmiddels al verleend. Bij vele andere fondsen hebben wij dit  
jaar verzoeken tot steun ingediend. 

Het bestuur vergaderde 25 maal in 2011. Van de bestuursvergaderingen  

werden notulen opgemaakt.

Per 31 december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:

A. Jaarsma, voorzitter
Mevrouw  E. Steen, secretaris
J.F. van Zon, penningmeester
P.H. Havik, bestuurslid
A. Bartels, bestuurslid
A. Koopman, adviseur
J.M. v.d. Veen, adviseur

Beemster,  april, 2012 
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