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Met ingang van 2017 start het Molenfonds van De Hollandsche Molen. Dit fonds biedt
moleneigenaren enerzijds een platform om geld in te zamelen voor hun molenproject. Anderzijds
kunnen uit het fonds subsidies worden toegekend voor projecten op het gebied van groot
onderhoud en in uitzonderingsgevallen bij restauraties. In deze notitie wordt nader ingegaan op de
werkwijze en voorwaarden van het Molenfonds.
Aanleiding
Het Molenfonds wordt ingezet voor het in stand houden van molens, door het geven van geld met
name aan groot onderhoud en incidenteel aan restauraties. We doen dat door geld te werven ten
behoeve van het fonds en uit te geven aan molens in Nederland.
Een van de belangrijkste conclusies van Molentoekomst is dat er de komende 10 jaar jaarlijks 5
miljoen extra voor molens moet komen, teneinde te voorkomen dat molens weer een achterstand in
onderhoud en restauratie krijgen. Voor het toekennen van subsidies aan molenprojecten kiest De
Hollandsche Molen voor het financieren van groot onderhoud, waarvoor in tegenstelling tot het
gewone onderhoud en restauraties nauwelijks geldstromen zijn voor eigenaren. In
uitzonderingsgevallen kan De Hollandsche Molen een bijdrage doen aan restauraties.
Wat betreft de mogelijkheden voor crowdfund-acties kan naast restauraties en groot onderhoud ook
voor klein onderhoud of een breder scala aan projecten worden geworven.
Molenorganisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Molenfonds. Er zijn heldere voorwaarden
waar geld voor kan worden aangevraagd en wordt toegewezen.
Molenorganisaties kunnen los daarvan gebruik maken van het crowdfundingplatform. Ook hier zijn
voorwaarden voor opgesteld.
Het Molenfonds is onderdeel van De Hollandsche Molen en wordt gevuld met geld wat is
toegewezen aan De Hollandsche Molen. Het Molenfonds wordt beheerd door De Hollandsche
Molen.
Het besluit tot het toekennen van subsidie of faciliteren van een crowdfund-actie wordt gedaan door
de directie. Zij beoordeelt de aanvragen op basis van genoemde voorwaarden. Indien een project
afwijkt van de voorwaarden en toch een toekenning wordt overwogen, wordt het besluit voorgelegd
aan het bestuur. Twee maal per jaar toetst het bestuur op basis van een evaluatie of de aanvragen
volgens protocol zijn behandeld.
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Voorwaarden gebruik crowdfundingplatform Molenfonds.nl
1. Gebruik van het crowdfundingplatform Molenfonds.nl is mogelijk voor:
a. particuliere eigenaren van niet bewoonde molens. Zij dienen daartoe wel in te stemmen
met terugbetaling van de bijdrage indien de molen binnen vijf jaar na afronding van het
project wordt verkocht;
b. door stichtingen of verenigingen die eigenaar zijn van de betreffende molen met een
statutaire doelstelling op het gebied van erfgoed. Deze organisaties moeten in het bezit
zijn van de ANBI-status;
c. beheersstichtingen van niet bewoonde molens die particulier eigendom zijn, met een
statutaire doelstelling op het gebied van erfgoed. Deze organisaties moeten in het bezit
zijn van de ANBI-status en de eigenaar van de molen dient het gebruiksverzoek mede te
ondertekenen;
d. vriendenorganisaties verbonden aan een molen. Deze organisaties moeten in het bezit
zijn van de ANBI-status en de eigenaar van de molen dient het gebruiksverzoek mede te
ondertekenen;
e. actieve vrijwilligers waarbij de eigenaar van de molen het gebruiksverzoek mede
ondertekent en de eigenaar in bezit is van de ANBI status of een overheid is.
2. Per molen kan maximaal 1 project per periode op het crowdfundingplatform Molenfonds.nl actief
zijn.
3. Een project dat actief is op het crowdfundingplatform Molenfonds.nl zal niet tegelijkertijd op
andere crowdfundingplatforms worden gezet.
4. Projecten die gepresenteerd worden op het crowdfundingplatform Molenfonds.nl komen direct
ten goede aan de molen en betreffen bijdragen aan onderhoud, restauratie, educatie, molen
gerelateerde activiteiten, evenementen.
5. De aanvraag om gebruik te maken van het crowdfundingplatform Molenfonds.nl bevat onder
andere een beschrijving van het project, een begroting, een wervingsdoel (zowel financieel als
aantal adressen), een communicatieplan met activiteiten hoe dit wervingsdoel te bereiken en de
duur van de actie. Op Molenfonds.nl staat een aanvraagformulier.
6. Voordat een project toestemming heeft om gebruik te maken van het crowdfundingplatform
Molenfonds.nl vindt een gesprek plaats tussen De Hollandsche Molen en de aanvrager over de
haalbaarheid van het communicatieplan met activiteiten, het wervingsdoel en de duur van de
actie.
7. De Hollandsche Molen beslist binnen een termijn van 6 weken over de aanvraag. Vervolgens
worden concrete afspraken gemaakt en wordt er een overeenkomst getekend. Pas na
ondertekening kan het project live worden gezet.
8. Opbrengsten van de actie komen binnen op de rekening van De Hollandsche Molen. Uiterlijk een
maand na het afsluiten van de wervingsactie wordt het opgehaalde bedrag overgemaakt op het
aangegeven rekeningnummer van de moleneigenaar of vriendenstichting.
9. Indien het beoogde bedrag niet wordt gehaald bij het verstrijken van de einddatum van de actie,
kan de actie in overleg worden verlengd.
10. Indien het beoogde bedrag niet wordt gehaald bij het verstrijken van de einddatum van de actie,
wordt in overleg besproken of het wervingsdoel op andere wijze kan worden gehaald en het via
Molenfonds.nl geworven bedrag kan worden uitbetaald. Zo niet, dan wordt de donatie terug
gestort aan de gever.
11. Indien het beoogde bedrag voor het verstrijken van de einddatum van de actie wordt bereikt,
wordt de actie eerder gestopt.
12. De donateursgegevens welke middels het crowdfundingplatform Molenfonds.nl worden
verzameld zijn eigendom van De Hollandsche Molen. Donateurs welke specifiek hebben
aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden door de moleneigenaar worden
overgedragen.
13. In het kader van het recht van verzet zal de moleneigenaar per direct adressen verwijderen
indien dit door de betreffende persoon wordt aangegeven.
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14. De aanvrager levert tekst en beeld aan ten behoeve van de projectpagina volgens de specificaties
zoals aangegeven op het aanvraagformulier. De Hollandsche Molen bepaalt de inhoud van de
projectpagina.
15. De Hollandsche Molen roept minimaal tweemaal per jaar in haar digitale nieuwsbrief op om te
geven aan projecten op Molenfonds.nl
16. De Hollandsche Molen vraagt de betreffende moleneigenaar of vriendenstichting wiens project
heeft meegedaan aan het crowdfundingplatform Molenfonds.nl aanwezig te zijn op het jaarlijkse
Molenfeest.
17. Over het besluit of een project wel of niet als crowdfundingproject wordt geaccepteerd kan
informatie worden aangevraagd, het is niet mogelijk een bezwaar in te dienen. Op grond van de
klachtenprocedure van de Hollandsche Molen kan er een klacht worden ingediend.
18. Hardheidsclausule; in het belang van de molen kan De Hollandsche Molen bij uitzondering
gemotiveerd afwijken van de door haar vastgestelde regels. Uitsluitend de directie van De
Hollandsche Molen kan hiertoe een verzoek neerleggen bij het bestuur.
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