Extra Nieuwsbrief
Korenmolen “De Zwaluw”
Beste molenvrienden,
Begin 2015 bleek, door gebruik van moderne meetapparatuur, dat de wieken van De Zwaluw in dusdanig slechte
staat verkeerden dat er snel actie nodig was. Het bestuur van De Zwaluw schakelde een extern bureau in om hen
op deskundige wijze bij te staan in het proces van restauratieplanning en de aanvraag van subsidie bij de
provincie Overijssel. Op 9 mei, Molendag, gaf burgemeester Bilder het startsein van de wiekenactie. Veel
bezoekers kochten een certificaat en leverden daarmee als eersten hun bijdrage aan de restauratie van onze
molen. In juni werd keurig op tijd de subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. We zijn nu bijna een jaar verder;
waren we vlak voor Sinterklaas nog vol goede hoop op een prachtig sinterklaascadeau van de provincie,
inmiddels weten we dat de subsidieaanvraag van de molen voor dit jaar is afgewezen. Een fikse tegenvaller.
Natuurlijk dienen we de subsidieaanvraag dit jaar opnieuw in en daarnaast gaan we door met het bijeenbrengen
van het geld ter aanvulling van de provinciale subsidie.
RABOBANK Clubkas Campagne
Een van deze acties is zoveel mogelijk leden van de Rabobank te vragen om in het kader van de Rabobank
Clubkas Campagne hun stem te geven aan De Zwaluw. De basisgedachte van de campagne is dat leden van de
Rabobank inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo
terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de
vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer
stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of
stichting.
Geeft u één of zelfs twee stemmen aan De Zwaluw, dan helpt u daarmee de Stichting Behoud en de
Stichting Vrienden, om de molen in Hasselt in stand te houden voor nu en voor volgende generaties.
Het bestuur en de molenaars vragen alle vrienden van De Zwaluw die lid zijn van de Rabobank om hun stem uit
te brengen op korenmolen De Zwaluw. Bent u zelf geen lid maar kent u iemand die lid is van de Rabobank, dan
vragen wij u om diegene te benaderen en te vragen zijn of haar stem te geven aan De Zwaluw.
Op zaterdag, 13 februari is de start van de Clubkas Campagne bij de molen aan de Stenendijk. Er zal op
feestelijke wijze aandacht aan deze campagne worden gegeven. Van 10.30 uur tot 11.30 uur, bent u van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Er is muziek en u kunt genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Het bestuur en de molenaars zijn er om uw vragen over deze actie en over de restauratie te beantwoorden. Tot
zaterdag want:

De Zwaluw vleugellam? Dat nooit!
Bestemd voor donateurs, medewerkers en molenaars
Vrienden: Het Ambt 66, 8061 AN, Hasselt tel. 038-4772272
e-mail: donateurs@molendezwaluwhasselt.nl

Secr: Roskam 16, 8061 LV Hasselt tel. 038 - 477 35 86
Stichting Behoud
IBAN: NL11 RABO 0325 6113 00
Stichting Vrienden
IBAN: NL89 RABO 0325 6435 55

