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Vijfde editie Rabobank Hart voor Salland start

Stemmen kan dit jaar door alle KLANTEN !!
Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van de winst beschikbaar
voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties.
Hun klanten beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met
deze ﬁnanciële bijdrage.
In 2018 de vijfde editie van Hart voor Salland. Bij deze vijfde editie mogen alle klanten* van Rabobank Salland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en)
die zij een warm hart toedragen. Iedere klant krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn
geld waard. Aan één organisatie mag een klant maximaal drie stemmen geven. Hoe
meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer
geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar is er € 160.000,- te verdelen, dus
doe mee!
*= Natuurlijke personen die op 1 januari 2018 bankieren bij Rabobank Salland
Stemperiode
Na ontvangst van de stemkaart, rond 6 maart, kunt u van 9 tot en met 19 maart 2018
beslissen hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepalen u wat u
belangrijk vinden. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van ﬁnanciële middelen
steeds moeilijker wordt, kan Hart voor Salland bijdragen aan de gewenste investeringen van de deelnemende organisaties.

Stem in ieder geval op ‘Vrienden van de Molen De Leeuw’ via de
site van de Rabobank tussen 9 en 19 maart.
Roep uw vrienden, kennissen en nadere bekenden via de social
media op ditzelfde te doen.
Wintermarkt succes ondanks winterse neerslag
De Wintermarkt die op het Molenplein werd gehouden is succesvol verlopen. Alleen het weer werkte niet mee. De eerste uren was het nog droog. Dat was ook te
merken aan het aantal bezoekers dat blijkbaar de buien hadden zien aankomen. Erg
gezellig druk dus in de eerste uren maar in de middag wat matige opkomst door de
regen- en sneeuwbuien. Gelukkig stonden de ruim twintig standhouders droog onder
partytenten. En het publiek kon ook daaronder schuilen Alleen de verkeersregelaars
hadden het dan zwaar te verduren. Zij bleven door weer en wind op hun post om het
doorgaand verkeer, het parkeren en het veilig oversteken van de voetgangers te regelen. Daarom deze keer een bijzondere waardering voor de verkeersregelaars. Maar
ondanks die ongemakken van het weer konden de meeste standhouders en ook de
organisatie toch terugkijken op een geslaagde Wintermarkt 2017.
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Complimenten over de kwaliteit van de oliebollen
Door een grote groep van tientallen vrijwilligers, allemaal ‘Vrienden van de Molen’,
is er onder leiding van Jaap Borren en Jacco Denneboom in december weer een
grote hoeveelhed oliebollen gebakken tijdens de traditionele oliebollenmarathon.
Complimenten over de kwaliteit van de oliebollen waren er te over. Er wordt dan ook
met een speciaal molenaarsrecept door ervaren beslagmakers, bakkers, inpakkers en
verkopers gewerkt en wel zo dat aan de kwaliteit van de oliebollen de grootste aandacht wordt besteed. Maar naast de kwaliteit van de oliebollen maakt de organisatie
het ook gezellig voor de mensen die ter plekke al een oliebol willen proeven of even
moeten wachten. Deze klanten konden weer genieten van een lekker kopje koﬃe,
thee, snert of een glaasje gluhwein.
Na aﬂoop kijken de ‘Vrienden van de Molen’ zelf ook altijd samen nog even terug op
deze manifestatie. Tevredenheid alom.
Al met al weer een prima activiteit voor de molen de Leeuw. De decembermaand
draagt door de inzet van al die vrijwilligers altijd fors bij aan het onderhoudsfonds van
de molen.

Boeldag bijdrage
Plattelands Jongeren Bathmen (PJB) organiseert elk jaar een boeldag. Afgelopen jaar
al voor de 45e keer. Vele dagen werk wordt er door veel, heel veel, leden van de PJB
aan deze aktiviteit besteed.
Vrijdag 29 december werden de cheques uitgereikt.
Vertegenwoordigers van deze 12 goede doelen gingen naar huis met een totaalbedrag
van € 9349,-Wij, als Stichting, mochten ook één cheques in ontvangst nemen. Een cheque
ter waarde van maar liefst € 1.000,-- Een mooi bedrag welke we aan het jaarlijks
onderhoud gaan besteden. PJB nogmaals onze dank.

Stallingsruimte gezocht
Voor het bakken van de duizenden oliebollen is afgelopen jaar een
unit aangeschaft. Om voldoende ruimte op het molenplein te houden
wordt gezocht naar een opslagruimte voor deze unit (afm. 2,20x5,20 m
met een hoogte van 2.60m) Mocht u een ruimte hebben of weten, wilt
u dit doorgeven aan molenaar Tonnie Moes (0570-543550)
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Agenda voor 2018:
12 mei

Nationale Molendagen - Open dag DE LEEUW

12 mei

Geraniummarkt

8 sept.

Open Monumentendagen/Overijsselse Molendag

8 dec.

Wintermarkt

8, 15, 31 dec.

Oliebollenmarathon
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Het jaarbericht, vastgesteld in de
eerste bestuursvergadering van dit
jaar, staat als pdf-bestand op onze site.
Tevens is de begroting van baten en
lasten in te zien.

