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Renovatie 
Nadat in 2012 de financiering van de renovatie rond gekomen is, is op 14 februari 2013 een 
aanvang genomen met de renovatie van de molen. Allereerst is de binnenkant gestript, in april 
zijn de steigers opgebouwd in verband met de restauratie van het metselwerk aan de 
buitenzijde. De staat van onderhoud viel nogal tegen. De firma Adriaens Molenbouw uit Weert is 
in de tussentijd druk doende geweest om in de eigen werkplaats de wieken en het verdere 
binnenwerk te maken. De stelling werd in week 28 geplaatst en de nieuwe kap met wieken op 
30 oktober 2013. Deze activiteit trok veel bekijks en ook in de pers werd er veel aandacht aan 
geschonken. Naar verwachting zal de renovatie begin 2014 gereed zijn. 

Bestuurlijke zaken 
Op 6 maart 2013 is Stichting Exploitatie Renkumse Molen officieel opgericht en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel. In de akte is volledig rekening gehouden met de wensen van de 
gemeente. Op 17 april 2013 heeft de stichting de status van culturele ANBI-instelling verkregen. 

In de loop van 2013 zijn Thijs Aardema en Dick Goedhart toegetreden tot het bestuur. 

Fondsenwerving 
Begin 2013 is dankzij toezeggingen van respectievelijk: 

- Stichting A.C. van Deventer 

- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

- Rabobank Stimuleringsfonds 

- Prins Bernhard Cultuurfonds 

- BankGiro Loterij 

de totale financiering rond gekomen. Naast deze particuliere organisaties dragen zowel het Rijk, 
als de provincie en de gemeente bij.  

Tevens is na de zomervakantie de fondsenwerving in de gemeente Renkum gestart. Hierbij kan 
men donateur of vriend van de molen worden. In 2013 zijn er 19 donateurs en 49 Vrienden 
geworven. 

Educatief 
Een zestal scholen in de gemeente zijn benaderd met het verzoek of zij deel willen nemen aan 
een educatief programma rond de molen. Hier hebben tot op heden een drietal scholen positief 
op gereageerd. 

Promotioneel 
De informatievoorziening omtrent de restauratie van de molen heeft via diverse uitingen bij de 
molen en online via Facebook, Flickr en Twitter plaatsgevonden. 
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