Jaarverslag 2017 Stichting Molen van Fakkert in Hoonhorst.
We kijken traditiegetrouw even terug naar het afgelopen jaar.
Evenementen naast de wekelijkse opening op zaterdag:
 Nationale Molendag met plantenverkoop
 Monumentendag
 Kerstmarkt met Kerstwandeling 220 personen
We hebben diverse rondleidingen voor scholen en privé groepen mogen verzorgen. Ook
hebben we meegewerkt aan de jaarlijkse lichtjestocht en aan de uitreiking van de
dorpsvernieuwingsprijs.
Er is nieuwe kleding geregeld voor vrijwilligers die dit nog niet hadden.
We hebben exposities gehad van: Ineke Kromdijk, Wim Schrijver (molendag), Margreet
Bieleman (demo op monumentendag) en nu Anneke Disselhorst (Kerst). We proberen nog
steeds succesvol nieuwe exposanten te interesseren.
In juli hebben we een bijeenkomst gehad met een delegatie van het bestuur en de
vrijwilligers om ideeën en ervaringen uit te wisselen en we hebben geconstateerd dat het
goed is om dit jaarlijks te doen.
Opnieuw hebben we een openstelling van de molen op de woensdagen in augustus gehad
(de schuur niet). We kijken op basis van de ervaringen nog wat we het komend jaar zullen
doen.
Begin november heeft er een training op het gebied van het gebruik van de valbeveiliging
voor de molenaars en hulpmolenaars plaats gevonden. We zullen dit van tijd tot tijd
herhalen om de routine erin te houden.
Op 23 november hebben we als stichting bijdrage gekregen in het kader van de Rabobank
Coöperatie weken van € 675,96 ten behoeve van activiteiten op de kerstmarkt. Daarvan
hebben we bijvoorbeeld dit jaar het kaarsen maken gefinancierd.
Komend jaar willen we ons verder beraden over uitbouw van activiteiten rond de
kerstmarkt. Ook willen we een ontruimingsplan bij calamiteiten in de molen uitwerken en
oefenen.
Al deze dingen waren niet mogelijk geweest zonder de hulp en inzet van onze molenaars,
hulpmolenaars en vrijwilligers voor molenschuur en tuin. Daarvoor onze uitdrukkelijke dank.
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