Meerjarenbeleidsplan Stichting Loobeek voor de periode 2021 – 2026

Het Projectplan Voorjaar 2019 ‘De historische poort naar recreatief Noord-Limburg’ is aan
actualisatie toe. Hoewel veel van de inhoud nog klopt, is er voldoende aanleiding een
aanvullend beleidsplan voor de komende vijf jaar op te stellen. Bovendien dient een
vereniging die de ANBI-status heeft, te beschikken over een actueel beleidsplan.
Algemeen
De Stichting Loobeek is in 2012 opgericht. In de statuten zijn de doelstellingen als volgt
omschreven:
1. De stichting heeft ten doel:
het vergroten van de kennis in de samenleving over de historie van het Loobeekdal en de
schaapscompagnie om hiermee ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de dorpen
rondom dit natuur gebied in de gemeente Venray en omstreken.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het realiseren, beheren en in stand houden van drie historische bouwwerken te weten een
boerenschans, een volmolen en een schaapskooi;
b. het realiseren, beheren en in stand houden van een informatiecentrum met
ontmoetingsruimte;
c. het organiseren van educatieve activiteiten, evenementen en projecten, bij voorkeur in
samenwerking met derden, over en rondom de historische bouwwerken gericht op een breed
publiek, waarbij er ook aandacht is voor kwetsbare en/of nieuwe doelgroepen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
e. de stichting beoogt niet het maken van winst.
Stichting Loobeek ontwikkelt iets nieuws in het Loobeekgebied: een boerenschans die
herinnert aan de ellende die de Tachtigjarige Oorlog op het platteland bracht en een voor
West-Europa volstrekt unieke volmolen die een halve kilometer stroomopwaarts wordt
gebouwd als verwijzing naar de vroegere wol nijverheid in de Peel. Een ontmoetingscentrum
in de vorm van een schaapskooi draagt bij aan de beleving en is een servicepunt voor de
wandelaar en de fietser. Het geheel is ruim voldoende voor een halve dag beleving en
ontspanning.
Een wandelpad langs de beek brengt de bezoeker van de ene plek naar de andere.
Onderweg passeert het een moerasbos, vennetjes en paddenpoelen. In een paar jaar tijds
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heeft de natuur zich langs de beek al enorm ontwikkeld. Reigers en ooievaars komen er
foerageren en gelet op vraatsporen is ook de bever al geruime tijd actief.
In het beekdal is een bijzonder fenomeen te zien: ijzeroer dat met het kwelwater uit de
ondergrond omhoog borrelt en als een roodbruin bezinksel op de beekbodem neerslaat. Het
verschijnsel is een gevolg van de Peelrandbreuk in de aardkorst, die hier wat westelijker ligt.
In 2018 is de boerenschans in ruwbouw gereed gekomen. De volmolen is in 2021 voltooid.
Ook de afbouw van de boerenschans zal in 2021 uitgevoerd worden. De schaapskooi met
informatiecentrum staat voor de komende jaren op de rol.
De overheid heeft in maart 2016 het ambacht van molenaar genomineerd voor de lijst van
immaterieel erfgoed bij UNESCO, waarop het ambacht van molenaar per december 2017 is
bijgeschreven. Deze internationale erkenning is een belangrijke steun in de rug
De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers, momenteel ongeveer dertig.
Aandachtpunten voor de komende vijf jaar.
Organisatie
De Stichting is er één van, voor en door vrijwilligers. Ook alle bestuurlijke taken en
ondersteunende functies worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dat blijft ook zo.
Samenwerking met andere organisaties blijft een speerpunt.
Financiën
De vereniging kent een gemiddelde jaarlijkse exploitatiebegroting voor schans en volmolen
van rond de € 6.000. Vanwege verwerving van financiële middelen ten behoeve van de
afbouw van de boerenschans en de bouw van de schaapskooi met informatiecentrum zullen
de jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022 flink hoger zijn dan de voorziene
exploitatiebegroting. De inkomsten voor de investeringen bestaan voornamelijk uit subsidies
en donaties. Daarnaast zijn er inkomsten uit kleine activiteiten bestemd voor de exploitatie.
Veiligheid
Veilig werken in en om de boerenschans en de volmolen blijft belangrijk. Naast de eigen
veiligheid is ook die van de bezoeker van belang. Voor de veiligheid op de volmolen kan de
Stichting advies vragen aan de veiligheidscoaches van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
afdeling Limburg.
Veiligheid is een gezamenlijk belang voor allen die betrokken zijn bij het werken in en om de
bouwwerken van de Stichting. Eenieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Sociale veiligheid
Er is veel sociaal verkeer onderling en met bezoekers. De Stichting vindt het uitermate
belangrijk dat alle vrijwilligers die werken in en om de molen, maar ook in hun sociale
omgang met elkaar en met de bezoekers zich veilig voelen.
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