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Via deze nieuwsbrief willen wij de donateurs informeren over de activiteiten van het bestuur,
molenaars en vrijwilligers ten behoeve van het behoud van de Korenmolen Werklust te Oene.
Kerstmarkt Oene op 13 december 2013
Wij staan weer op de jaarlijkse kerstmarkt in Oene. U kunt ons vinden voor café restaurant
Dorpszicht. We verkopen oliebollen en meel. Van18.00 uur tot 21.00 uur bent u welkom. De
opbrengst is voor het onderhoud van de molen.
Wind
In september draaide plotseling de wind, hierdoor gingen de wieken van de molen de
verkeerde kant op draaien. Dit heeft tot gevolg dat de vang niet meer werkt en kan de molen
op hol slaan. Een vang is een remconstructie om de molen tot stilstand te brengen en er voor
te zorgen dat de wieken niet uit zichzelf gaan draaien. Door koelbloedig optreden van
molenaar Rudi van de Beld is grote schade aan de molen voorkomen. Rudi heeft met zijn
volle gewicht het draaien van de wieken gestopt.
2 miljoen omwentelingen
In oktober 2013 was de molenaar getuige van de twee miljoenste omwenteling.

Onderhoud
De eigen bijdrage die de stichting moet bijdragen voor het onderhoud wordt steeds groter. Net
zoals iedereen krijgen ook wij minder subsidie. Dit jaar zijn we het keukentje en de wc aan
het opknappen. Dit valt voor een groot gedeelte niet onder de subsidieregeling. Het benodigde
bedrag wordt via de bijdrage van de donateurs en verkoop van producten bij elkaar gebracht.
We zijn naar de landelijke molendag van de Vereniging De Hollandsche Molen geweest. Hier
werd duidelijk dat in de toekomst de subsidiebijdrage van het Rijk steeds minder gaat worden.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op particulier initiatief. U zult begrijpen dat we dan
ook heel blij zullen zijn als u uw bijdrage wat verhoogt.
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Bestuursleden gezocht
Drie bestuursleden zijn na 8 jaar aftredend, zij hebben zich gedurende deze periode ingezet
voor het behoud van de molen. Gedurende de laatste twee jaar zijn veel inwoners van Oene al
gevraagd en hebben nee gezegd op de vraag om deel te nemen aan het bestuur. Als u dit leest
en nog niet gevraagd bent, komt dit omdat we niet aan u gedacht hebben. Heeft u wel
interesse laat het ons dan weten en kom op zaterdag een keertje bij de molen langs. Het moet
toch mogelijk zijn om het bestuur voltallig te houden?
Waar zijn onze producten nog meer verkrijgbaar?
We proberen zo veel mogelijk bedrijven te vinden die ook onze producten willen verkopen. In
de Plus supermarkt te Heerde is bloem, pannenkoekenmeel, vierzadenmeel en cakemeel
verkrijgbaar.
Ook zijn de producten te bestellen via Janneke Goudbeek-Tessemaker van Goudbeek Emaille.
Zij heeft een webshop: www.goudbeek-emaille.nl.
Een ander initiatief zijn de kerstpaketten van de Stichting Fair Chances.
De stichting Faire Chances maakt (h)eerlijke kerstpakketten voor bedrijven. Wij leveren
daarvoor het pannenkoekenmeel. Als er mensen zijn die bij bepaalde bedrijven werken en die
behoefte hebben aan kerstpakketten met lokale/streekproducten dan kunnen die zich melden
bij info@fairchances.nl. Zie ook http://www.stichtingfairchances.nl.
100% van de winst gaat naar de projecten die zij ondersteunen. Dit is bv. scholing voor
kansarme kinderen in Nepal. Aan hen wordt op die manier een eerlijke kans op een mooie
toekomst geboden.
En natuurlijk zijn op zaterdag de producten verkrijgbaar in de molen en de rest van de week
bij Willie in de winkel, bij de molen.
Belastingvoordeel culturele ANBI's
Hieronder vindt u informatie over onze ANBI status en de veranderingen voor 2014.
De Europese Commissie heeft recentelijk het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele
instellingen met de ANBI-status goedgekeurd. Hierdoor mogen giften aan culturele
instellingen definitief met een bepaald percentage worden verhoogd waardoor er een hoger
bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Het percentage is 25%, waardoor
giften voor 125% aftrekbaar zijn.
Periodieke giften aan ANBI's zijn thans alleen aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn
vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij
overlijden) zijn aangegaan. Per 1 januari 2014 wordt het mogelijk om ook periodieke giften
die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij
worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige
model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen op
www.belastingdienst.nl dat door beide partijen moet worden getekend. Naar verwachting zal
hiermee de drempel voor het doen van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn
weggenomen. Wij hopen dat u hiervan gebruik gaat maken.
Vrijwilligerswerk
Het bestuur heeft bij haar activiteiten hulp van vrijwilligers. Die willen we in deze
nieuwsbrief bedanken. Voorbeelden hiervan zijn het bemannen van het winkeltje en het
begeleiden van bezoekers aan de molen bij Oene op pad en bij de nationale molendag. Dick
Maat willen we extra in het zonnetje zetten omdat hij samen met bestuursleden de buil heeft
gemaakt. De buil is een zeeftrommel die door zijn draaiende beweging de bloem scheidt van
de zemelen en griezen. De buil werk zowel elektrisch als op de windkracht van de molen.
Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk bij de molen dan kunt u het beste op een zaterdag
langs komen.
Mocht u ook een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze
vice-voorzitter Klaas Dijkstra 06-51212843 of coachklaas@hotmail.com.
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