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Rooyse Schans
M i d d e l e e u w e n k o m e n
t o t l e v e n !

w e e r

Jaarverslag over 2018

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: dhr. Jacques Lamers Hoenderstraat 24, 5801CK Venray
Secretaris: dhr.Toon Theeuwen Hoogakker 2, 5802MA Venray
Penningmeester: dhr. Pieter Weerts Biezenvenneke 13 5801 HN Venray
Lid: dhr. Koos Swinkels Stationsweg 38 5802 AB Venray
Lid: vacature (per 1 juli 2016 gestopt als bestuurslid dhr. Huub van Mil Trantert 51, 5825JS Overloon)
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
0
Besproken onderwerpen
Alle gesprekken om de doelen van Stichting De Rooyse Schans te realiseren zijn gevoerd in en door
de Stichting Loobeek.
Genomen besluiten
Deze zijn vastgelegd in notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting Loobeek.
Financiële positie
Zie overzicht van inkomsten en uitgaven 2018.
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.

