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Sleeuwijk, 11 november 2021 

 
 
 
 
Beste Vriend van de molens van Altena,  
 
U staat bij ons geregistreerd als Vriend van de molens van Altena. Ook dit jaar doen we weer een 
beroep op uw vrijgevigheid en daarom bijgesloten de bekende acceptgiro en ons vriendelijk verzoek 
om weer een jaarlijkse bijdrage te doneren voor het behoud van de molens.   
 
2021 was een memorabel jaar voor de Molenstichting.   
 

Corona: 
 
De gevolgen van de Coronapandemie zijn voor de Molenstichting beperkt gebleven. In bepaalde 
perioden was bezoek aan de molens niet goed mogelijk maar anderzijds zijn in de zomerperiode bij 
een aantal molens relatief veel fietsers en wandelaars langs geweest. De korenmolens verkochten 
veel meelproducten. 
 

Overlijden van onze voorzitter Bastiaan Snoek: 
 
 

Op 13 augustus 2021 is de voorzitter van de Molenstichting, 
Bastiaan Snoek, overleden. 
Vanaf 2005 was hij voorzitter van de Molenstichting Het Land van 
Heusden en Altena. 
Met grote waardering denken wij aan zijn inzet en betrokkenheid 
bij de Molenstichting.  
Onder zijn voorzitterschap zijn diverse grote molenrestauraties 
uitgevoerd in de gemeente Altena. Genoemd moeten dan worden:  
-Restauratie Zuid -Hollandse molen (2009) 
-Restauratie Noordeveldse molen (2014) 
-Restauratie De Oude Doorn (2013) 

         -Restauratie molen de Hoop.(2013) 
         -Restauratie Zandwijkse molen (2012) 
         -Restauratie Uitwijkse molen (2012) 
         -Restauraties molen de Vervoorne polder (2013 en 2021) 
         -Restauratie De Twee Gebroeders (2011) 
 
Zijn bestuurlijke kennis en ervaring waren daarbij van groot belang.   
Wij herinneren hem als een markante persoonlijkheid, gedreven en integer. Hij heeft veel betekend 
voor de Molenstichting. Helaas heeft hij zijn laatste bestuursperiode (tot 1-1-2022) niet meer kunnen 
voltooien. 
Totdat er een definitieve opvolger is benoemd wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
penningmeester van de molenstichting, Robert Salomons.   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Restauratie Vervoorne polder molen: 
 

Vorig jaar konden wij u al melden dat de 
financiering voor een restauratie van de 
Vervoorne molen rond was gekomen. De 
werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en op 
21 oktober jongstleden heeft de officiële her-in 
gebruikstelling plaats gevonden door de 
commissaris van de Koning, mevr. Adema. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fusie molenstichting Het Land van Heusden en Altena en Stichting Molen Nooit 
Gedagt: 

 
Door het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Altena werd de vraag gesteld of het denkbaar 
zou kunnen zijn dat er één Molenstichting gevormd zou kunnen worden voor alle molens in de 
gemeente Altena. Door bundeling van kennis en ervaring zou het beheer en exploitatie van de molens 
dan efficiënter kunnen verlopen. Concreet betekent dit een samengaan (fusie) van onze 
molenstichting, de Molenstichting Het Land van Heusden en Altena die 9 molens beheert, met de 
Stichting Molen Nooit Gedagt uit Woudrichem, die de  molen met de gelijknamige naam in de vesting 
Woudrichem beheert.  
De besturen van voornoemde Stichtingen hebben inmiddels de bereidheid uitgesproken om tot fusie 
over te gaan. Bij de nadere uitwerking van het fusieplan werden echter fiscaal- juridische 
belemmeringen vastgesteld. Dat heeft te maken met het feit dat de Molenstichting Het Land van 
Heusden en Altena een zogenaamde ANBI stichting is (Algemeen Nut Beogende Instelling) terwijl de 
Stichting Molen Nooitgedagt dit niet is en dat ook niet kan worden.  
Daarom is besloten de samenwerking tussen de Stichtingen op een andere wijze te organiseren door 
de vorming van een zogenaamde koepelstichting.  
De bedoeling is dat daarmee er wel een bestuurlijke samenvoeging plaats vindt maar geen financiële. 
Er komt een bestuur die beide stichtingen bestuurt. Maar voor het overige blijven de beide Stichtingen 
bestaan in hun huidige vorm en onder hun huidige naam.  
We hopen dat dit plan in de loop van 2022 gerealiseerd wordt. 
 

Financiële situatie: 
 
Al jaren achtereen moesten wij u melden dat is er sprake was van een zorgelijke financiële situatie. 
Die had vooral betrekking op de tekorten die er waren op de jaarlijkse exploitatiekosten. Inkomsten 
bleven achter bij de kostenontwikkelingen. Dit werd mede veroorzaakt door een gemeentelijke 
bijdrage die niet werd geïndexeerd en al  ruim 10 jaar ongewijzigd was gebleven.  
Met ingang van 2021 is deze bijdrage echter substantieel verhoogd waardoor de financiën er nu beter 
voor zijn komen te staan. We houden zeker niet over maar met passen en meten krijgen we de zaak 
enigszins sluitend.  
 

Vriendendag 2022:  
 
In 2020 en 2021 bleek het vanwege de Coronasituatie niet mogelijk om iets te organiseren voor de 
Vrienden van de molen. We hopen dat dit in 2022 wel mogelijk wordt. Hoe, wanneer en wat wordt nog 
onderzocht. Maar we houden u uiteraard op de hoogte.  
 

Website en facebook: 
 
Langs deze weg willen wij u wederom attent maken op onze website.  Op de website vindt u veel 
informatie over Molenstichting en haar molens. Voorts is er onze facebookpagina waar vaak de laatste 
nieuwtjes op te vinden zijn.De website is te vinden op  www.molensheusdenenaltena.nl en onze 
facebookpagina is te vinden op  www.facebook.com/MolensLandVanHeusdenEnAltena . 



 
 
 
 
 

            Donatie: 
 
Als Vriend van de Molens draagt u met uw donatie bij aan de jaarlijkse inkomsten van de 
Molenstichting. Het bestuur is u daarvoor uiteraard zeer erkentelijk. Deze bijdragen vormen een niet 
onbelangrijke inkomstenpost.  
Dit geld is zeer nodig voor de instandhouding en het behoud van onze molens die onderdeel uitmaken 
van het cultureel erfgoed in onze nieuw gemeente Altena.  
 

Tenslotte: 
 
Samen met de molenaars en andere vrijwilligers staan we voor het behoud en in werking houden van 
de molens in de gemeente Altena. Daarvoor is ieder jaar weer een flink bedrag nodig .  
Dus doneer ruimhartig en attendeer vrienden, familie, buren en kennissen op het bestaan van de 
Molenstichting en de mogelijkheid om die financieel te ondersteunen. Men kan zich aanmelden via de 
website of via de mail (molenstichtinglvhea@gmail.com).  
Bij voorbaat dank daarvoor! 
 
 
Het bestuur van Molenstichting Het Land van Heusden en Altena,  
De  Voorzitter (wnd),   De Secretaris,  
 
 
 
R.W.T. Salomons.  R.M.W.J. Dielissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


