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Bestuurssamenstelling 
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Secretaris:          dhr. Toon Theeuwen   
Penningmeester:  dhr. Pieter Weerts   
Lid:    dhr. Koos Swinkels   
Lid:    dhr. Huub van Mil   
 
Doel van de Stichting De Rooyse Schans 
De stichting is in 2006 opgericht met als doel het terugbrengen van historische elementen in het 
landschap. In dit geval is dat een boerenschans in combinatie met een volmolen. Er is een plan om 
een boerenschans te reconstrueren in het buitengebied van Venray, meer in het bijzonder in het 
moerasgebied bij Weverslo. Het aanleggen van de boerenschans gaat in combinatie met het bouwen 
van een volmolen. Waterkracht is de energievoorziening voor deze volmolen. De gehele aanleg 
geschiedt in het kader van de reconstructie van het Loobeekdal.  De te verwachten opbrengsten van 
het gehele project liggen op de terreinen van toerisme, educatie en participatie. 
 
Aantal bestuursvergaderingen 
3 
 
Besproken onderwerpen 
Realiseert de Stichting Loobeek in voldoende mate de doelen van de Stichting De Rooyse Schans. 
Het vergroten van de groep vrijwillige deelnemers aan het project. 
 
Overleg met de Stichting Schaapscompagnie Merselo en de Stichting Loobeek 
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Besproken onderwerpen 
Bepaling van de precieze locatie in het landschap voor schans, volmolen en schaapskooi. 
Mogelijkheden tot ondersteuning door (semi)overheid en particulieren. 
Het zoeken naar financieringsbronnen. 
Het vergroten van de groep vrijwillige deelnemers aan het project. 
 
Genomen besluiten 
Met algemene stemmen is besloten om op 14 november 2012 samen met de Stichting 
Schaapscompagnie Merselo de Stichting Loobeek, op te richten. 
 
Financiële positie 
Zie overzicht van inkomsten en uitgaven 2012 alsmede begroting 2013. 
Daaruit blijkt ook dat het beloningsbeleid gebaseerd is op het door vrijwilligers verrichten van 
werkzaamheden voor de stichting ‘’om niet’’. Zowel vergoedingen in natura als beloningen in geld zijn 
niet aan de orde. 
 
Blik op de toekomst 
Stichting De Rooyse Schans en de Stichting Schaapscompagnie Merselo werken in de Stichting 
Loobeek harmonieus samen aan de verwezenlijking van hun beider doelen. 
 
 


