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De Nachtegaal
Lange tijd leek het er op dat de enige Beemster molen, De Nachtegaal, de tand des tijds
niet lang meerzou doorstaa n.Zebood de laatste jaren een steeds troostelozeraanblik.
Gelukkig heeft het besef dat dit niet mag gebeuren het tij weten te keren en duurt het

niet lang meer of de Beemster korenmolen krijgt de wind weer volop in de wieken.

Het reddingsplan van de Stichting tot
behoud van De Nachtegaal heeft ervoor
gezorgd dat de restauratie inmiddels in
volle gang is. Binnen afzienbare tijd kan
de molen weer draaien en operationeel
gehouden worden door gediplomeerde
vrijwillige molenaars tijdens weekenden
en open dagen. En dat niet alleen. Ook
liggen de plannen klaar voor de bouw
van een molenschuur naast de molen.

Een commerciële exploitatie van deze
schuur moet genoeg geld genereren om
de molen ook op lange termijn in stand te
houden. Helaas is de financiering van het
hele project nog niet rond.
De Stichting tot behoud van De Nachtegaal heeft daarom de zogenaamde'Windbrief in het leven geroepen. Deze maakt
het iedereen die de molen een warm hart
toedraagt mogelijk om een investering te
doen die belastingtechnisch gezien voor
de gever zeer gunstig uitpakt.

ln deze brochure leest u alles over de
ontwikkelingen rond de molen en hoe
u kunt bijdragen. U helpt toch ook mee
om de Beemster trots, De Nachtegaal, te
steunen in een lang en gelukkig bestaan?

Een tandje erbij
De restauratie van De Nachtegaal is op 1 december 2012
begonnen. En dat werd tijd ook. De kap was weg en de wind
waaide om de achtkantstijlen. Bovendien hing de hele molen scheef. Daarom móest de restauratie gewoon beginnen.
Heel veel fondsen en bedrijven hebben hiervoor hun medewerking toegezegd.
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Uiteindelijk kon met een vorstelijke bijdrage van de provincie
de restauratie starlen en gaat het weer de goede kant op
met de Nachtegaal.
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Vele tandjes maken licht werk

De kwetsbaarheid van hout
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Een molen is een houten werktuig. Dat had
in de tijd van de droogmaking van de polder veel voordelen. Men kon de molen snel
opbouwen en als dat nodig was, ook snel
weer afbreken en verplaatsen om hem elders opnieuw in te zetten. Maar hout heeft
ook nadelen. Voortdurend is er onderhoud
nodig. De kap moet goed in het riet blijven
om te voorkomen dat er lekkage ontstaat
met alle gevolgen van dien. leder jaar, door
de eeuwen heen, is onderhoud noodzakelijk
geweest. Wanneer dat onderhoud uitblijft,
zoals het laatste decennium bij De Nachtegaal het geval was, dan slaat het verval genadeloos toe en is binnen de kortste keren
een restauratie dringend noodzakelijk.
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Het reddingsplan
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Een aantal Beemsterlingen kon het verval van de molen niet langer aan-

zien.Ze staken de handen uit de mouwen en richtten de stichting tot behoud van De Nachtegaal op. Dat hebben ze geweten. Om alle vergunningen rond te krijgen moesten ze langs tal van instanties, die niet allemaal
even meegaand waren. Laat staan dat ze op één lijn zaten. Uiteindelijk is
dat allemaal goed gekomen. Toen kwam de eigendomsoverdracht en het
letterlijk verplaatsen van de molen. De Nachtegaal staat nu zo'n 50 meter
verwijderd van de oude plek.

Wapenfeiten van de stichting tot behoud van De Nachtegaal
2004
1 8 oktober 2006
8 juli 2010
30 september 2011
30 oktober 2012
1 december 2012

eerste besprekingen om de molen te redden
oprichting Stichting tot behoud van De Nachtegaal
restauratievergunning ontvangen
verhuizing van de molen naar het naastgelegen weiland
overdracht eigendom van de heer Groen aan de stichting
toezegging provinciale subsidie
start van de restauratie van de kap door molenbouwer Kistemakerte Edam

Een impressie van de restauratie
Na het herstel van de
achtkantstijlen heeft de
aannemer de noodkap
verwijderd en is begonnen met het herstel van
het boventafelement.

Een doorzicht door de
onttakelde kap in het
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weiland. Alle onderdelen
zijn van hout en de groene algaantasting maakt
duidelijk dat restauratie
dringend noodzakelijk
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Het tekenen van de

Archeologisch

eigendomsoverdracht
op 30 september 2011.
Sindsdien is De Nachte-

voor het Cultureel

gaal officieel in handen
van Stichting tot behoud
van De Nachtegaal.
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onderzoek door de Rijksdienst
Erf-

goed in november 20'12.

De opgraving maakte
duidelijk dat deze molen hier naar alle waarschijnlijkheid al staat
vanaf 1 669.

De restauratie van de Herstel van het bovenkap in de werkplaats wiel. AIle oude kammen
van Kistemaker in een zijn vervangen door
loods in Obdam

nieuwe. Staat uw naam

straks

in één van de

kammen gegraveerd?
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De

burgemeester op
bezoek tijdens de res-

tauratie van de kap.
Vlnr: de voorzitter Bert

Het voorkeuvelens staat
weer!

Jaarsma, de burgemeesde
molenmaker Rein Kiste-

ter H. Brinkman en
maker.

Bestuur van de Stichting tot behoud van korenmolen "De Nachtegaal"

EIs Steen

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris

Arnold Bartels
Arie Reijm
Ad Koopman
Jaap van der Veen

bouwkundig adviseur
adviseur namens de Noord-Hollandse Molenfederatie

Bert Jaarsma
Piet Hein Havik
Fred van Zon

Comité van aanbeveling:
J.W. Remkes, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland
H.N.G. Brinkman, Burgemeester van Beemster
L. Endedijk, Directeur Vereniging de Hollandsche Molen
Dr. Katja Bossaers, historica
E. Hulst, Managing Director, CONO Kaasmakers
Fotografie: Bert Jaarsma, Ella J. Verhoeks, Kees Knijn, Jaap van der Veen. Tekst en realisatie: Jaap van der Veen
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De 'Windbrief', of hoe u het de molen voor de wind kunt laten gaan.
Wat kunt u bijdragen aan het herstelvan de molen?
Hiervoor is de zogenaamde 'Windbrief in het leven geroepen.
Dit zijn voordeelcertificaten waarmee u De Nachtegaal op een voor uzelf gunstige wijze kunt steunen.

De platina Windbrief à í0OO euro
Bij aankoop van een platina Windbrief bent u '10 jaar gratis Vriend van De Nachtegaal. U krijgt een welkomstconceft in de
Beemster Keyserkerk door Carel Kraayenhof. Tevens wordt uw naam vereeuwigd in een oude kam van het bovenwiel die
vervolgens in de kap komt te hangen.
Daarnaast krijgt u een molenexcursie langs een aantal molens in Noord-Holland.
De gouden Windbrief à 75O euro
Bij aankoop van de gouden Windbrief wordt uw naam vereeuwigd op een wiek van de molen. U bent welkom bij het
welkomstconcert in de Beemster Keyserkerk door Carel Kraayenhof. U bent tevens vijf jaar gratis Vriend van De Nachtegaal.
De zilveren WindbrieÍ à 5OO euro
Bij aankoop van de zilveren Windbrief wordt uw naam vereeuwigd in een achtkantstijl van de molen.
U krijgt een welkomstconcert in de Beemster Keyserkerk door Carel Kraayenhof en u bent drie jaar gratis Vriend van De
Nachtegaal

Schenken aan De Nachtegaal is een fiscaal feest
De overheid bezuinigt op de uitgaven voor kunst en cultuur. Ook op het onderhoud van rijksmonumenten, waarvan onze
Nachtegaal er een is. Ter compensatie is het schenken aan De Nachtegaal fiscaal voor u heel aantrekkelijk gemaakt.

Hoe werkt het:
U schenkt vijf jaar achter elkaar € 200 aan De Nachtegaal. Voor de jaarlijkse opgave lnkomsten Belasting mag u dit bedrag
verhogen met 25%o tot € 250. Dit bedrag mag u volledig zonder rekening te houden met de drempel van 1%o van uw belast-

baar inkomen aftrekken.
Als u in het hoogste belastingtarief valt levert dit een belastingvoordeel op van
U schenkt dus slechts per saldo € 200 - € 130 = € 70 per jaar!
Voorwaarde is wel dat u dit vijf jaar achter elkaar doet.

52%o van € 250 =

€ 130.

Overzicht voor de verschillende Windbrieven en fiscale schijven.
schenking
fisc.

schenken

met

fisc.

fisc.

voor de

voordeel

aangifte
lnk.

schiif52% schenkino

schiii

€

105.00

€

95,00

€

92,50

€

107.50

Netto

voordeel

Netto

voordeel

Netto

notariële

akte

Windbrief

oer
€

Platina

1.000.00

€
Goud

750 00

Zilver

500 00

€

iaar
€

200 00

€

{50 no
€
100,00

42Y. Schenkino

schiif

37% Schenkinq

belastino

€

250.00

€

130.00

€

187.50

€

97.s0

€ 52,50

€.

78,75

€.

71,25

€

69.37

€

80.63

€

125,00

€

65.00

€ 35,00

€

52.50

€

47,50

e.

46.25

€

53.75

€

70.00

De Belastingdienst heeft aan deze manier van schenken een bindende voorwaarde gesteld. De schenking moet notarieel
worden vastgelegd. Maar dat hebben wij voor u heel eenvoudig gemaakt.
Als u het formulier "volmacht notariële schenking" invult en bij ons inlevert, dan verzorgen wij in samenwerking met notaris
P. Rietbergen dat uw schenking fiscaal op de juiste wijze wordt vastgelegd. Meer hoeft u niet te doen.
Wij vragen ook uw toestemming om jaarlijks uw schenking te mogen incasseren. Wij doen dit, omdat de vertrouwde acceptgirokaart door de banken wordt afgeschaft.
Als u tussentijds stopt krijgt u een naheffing van het belastingvoordeel van de jaren daarvoor.

Extra aftrek voor bedriiven!
Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de
vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen
gedane giften.

