JAARVERSLAG 2021 STG. KOREN- EN PELMOLEN “FORTUNA” TE
NOORDHORN
Molenteam: Klaas Hekker, André Bood, Eric Leegte, Leon Westra (junior vrijwilliger) Gerda
Jaarsma(molengids/PR) en Ginie Bakker(webmaster).

Coronavirus
Evenals vorig jaar is de openstelling van de Fortuna grotendeels bepaald door de algemene
maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Aangezien de molen niet
geschikt was te maken voor éénrichtingsverkeer van grote aantallen bezoekers, zijn de
’Molendagen’, Nationale Molendag (in mei) en Groninger Molendag(in juni) afgelast. Hetzelfde
gold voor 2e Paasdag met de Aftrap van het toeristenseizoen in het Westerkwartier. Dat
betekende ook geen extra publiciteit voor deze activiteiten. Het erfgoedevenement Open
Monumentendag in september kon in enigszins afgeslankte vorm wel plaatsvinden.
Onderhoud
Door de vrijwillig molenaars is bij voortduring geklust en schoongemaakt aan de molen.

Draaien en Malen
Er is twee maal (januari en februari) een partij maïs gekneusd op verzoek van een boer uit de
omgeving.
Activiteiten in en om de molen
Afgezien van een tweetal gasten op afspraak zijn er dit jaar geen groepen op bezoek geweest.
Begrijpelijkerwijs kwamen ook geen bezoeken van basisschoolleerlingen.
Ook is er een brandweer oefening gehouden in de molen.
Op de zaterdag vóór Sint Maarten is traditiegetrouw de wiek-verlichting aangebracht.
Wel is de traditionele lampionnenkeuring van Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn in de
Fortuna gehouden.

De molen in tijden van trouw en rouw.

Publiciteit
• Van de gebruikelijke aankondigingen van de evenementen-dagen is dit jaar geen sprake
geweest, behalve die voor Open Monumentendag in september. Hiervoor is in diverse media
aandacht geweest en is ook een verslag van de geslaagde dag op de Fortuna geplaatst.
• Een flink aantal fietsroutefolders is gebracht en verspreid via een ‘folder-markt’ in
Uithuizen, georganiseerd door de toerisme-afdelingen van de gemeenten Eemsdelta en
Hoogeland. Van enkele attracties in deze gebieden zijn ook folders mee teruggenomen voor
de kast met toeristische informatie in de Fortuna.
• In NoordhornNu heeft een verslagje gestaan van de lampionnenkeuring waaraan door wel
150 kinderen is mee gedaan.
Website en Facebook-pagina
In verband met het Corona-virus was er op de website weinig te melden met uitzondering van het
verslag van Open Monumentendag.
Op de Facebook-pagina “Molen de Fortuna Noordhorn” houden de molenaars belangstellenden
op de hoogte van het wel en wee van de molen. Dit varieert van foto’s en filmpjes van
onderhoudswerkzaamheden tot rondblikken vanaf de stelling en bijzondere weersomstandigheden.
De Facebook pagina heeft 237 volgers en er komen geregeld aardige reacties zoals,
“Met Melina voor een school opdracht een monument bezoeken. Dat werd de
molen Fortuna in Noordhorn. Dat is ook wel leuk, zeker als je een rondleiding
krijgt. Bedankt!”
Het bezoek aan de website is vrij stabiel over de maanden en jaren heen, met wat lagere aantallen
in de herfst-en wintermaanden dan in de voorjaars- en zomermaanden. Het totaal aantal bezoeken
was in 2021 wat hoger dan – ook Corona-jaar 2020 – maar ook dan in 2019.
Opening en publiek
Hoewel de molenaars van begin maart tot en met eind oktober vrijwel elke zaterdag op de molen
aan het werk waren, maar kwam er onder inachtneming van de beschermingsmaatregelen maar
mondjesmaat bezoek. Dit is uiteraard niet te vergelijken met de aantallen van voorgaande jaren.

Bezoekersaantallen
In het gastenboek is te zien hoeveel bezoekers er in 2021 (minimaal) zijn geweest. Lang niet alle
bezoekers laten hun gegevens hierin achter, dus dit geeft nooit een compleet overzicht, maar wel
een aardige impressie. Van 30 bezoekers is iets bekend, zoals de plaats of land van herkomst. Dit
aantal is uiteraard veel lager dan de afgelopen jaren. Hiervan was er is 1 gezin uit de USA.
Bijzonder bezoek was dat van een collega-vrijwillig molenaar uit het midden van het land. Deze
had zich via de Facebook-pagina gemeld en wilde de Fortuna heel graag van binnen bekijken,
omdat zijn vader in Noordhorn heeft gewoond.
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Op Open Monumentendag (11 september) hebben een kleine 50 personen de Fortuna bezocht. Dit
waren gespreid over de dag steeds kleine groepjes of gezinnen, zodat het bewaren van de
gewenste afstand tussen bezoekers uitstekend lukte.

Financiën
De Stichting Koren- en Pelmolen de Fortuna is sinds 2016 geregistreerd als Culturele ANBI.
In 2021 zijn de molenaars onder andere druk geweest met het plegen van enig onderhoud aan de
molen, daartoe zijn enige uitgaven gedaan
Ook dit jaar zijn de vroegere donateurs niet aangeschreven om een bijdrage te doen.
Dit omdat de financiële reserve van de Fortuna dit niet noodzakelijk maakte.
Zie verder het financieel jaarverslag, dat ook op de website staat.

