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THORNSCHE MOLEN: EEN VAN DE VIER GENOMINEERDE NEDERLANDSE MOLENS
VOOR DE

BANK GIRO LOTERIJ MOLENPRIJS 2015

VERENIGING HOLLANDSCHE MOLEN

Een stem voor de herbouw van de
Thornsche molen.

Deze Vereniging verzorgt de organisatie van
de Bank Giro Loterij Molenprijs. Ingeborg
Pouwels en Job Gerlings zijn onze
contactpersonen. Zij ondersteunen ons met
advies en de nodige documentatie

Beste vrienden van de Thornsche Molen,

HOE TE STEMMEN?

Zo mag ik U na al die jaren waarbij U en wij zo
zijn betrokken bij de herbouw van onze unieke
molen toch wel noemen? " Met blijdschap
geven wij U kennis van…". Zo begint vaak de
advertentie waarbij de geboorte van een kind
wordt aangekondigd. Wij geven met grote
blijdschap kennis van de nominatie voor de
Bank - Giro - Loterij Molenprijs van het jaar
2015. We zijn samen met nog drie andere
molen projecten- de Thornsche Molen is de
enige Gelderse molen- genomineerd voor de
prijs van € 50.000,-. U leest het goed € 50.000.
Dat wil dus zeggen dat we 25% kans hebben
om dat geld, wat we hard nodig hebben,
binnen te halen. U kunt ons daarbij helpen.
Eigenlijk is dat nog zwak uitgedrukt, we zijn
van U afhankelijk om deze prijs binnen te
halen. Het project dat de meeste (digitale)
stemmen binnenhaalt mag op 15 oktober 2015
deze prijs in ontvangst nemen. De andere drie
genomineerden mogen voor elke stem die ze
hebben gekregen 1 euro in ontvangst nemen.
Ons doel is om minimaal 8000 stemmen
binnen te halen. De winnaar van 2014 had
ruim 7000 (!) stemmen vergaard. Wat we heel
graag zouden willen zien is dat u al uw familie,
vrienden, buren en kennissen, alle adressen in
Uw e-mailbox, uw vrienden op Facebook uw
volgers op Twitter & verder iedereen op uw
werk of wie u ook maar spreekt zou willen
stimuleren om op de Thornsche Molen te
stemmen. We zullen u heel snel, middels
flyers, kranten, lokale omroep e.d. op de
hoogte stellen van de wijze waarop dit
stemmen gebeurt. We hebben de afgelopen
jaren op u kunnen rekenen en gaan er van uit
dat we dat ook de komende tijd – zeker bij
deze belangrijke actie - kunnen doen. Uw stem
is in ieder geval € 1,- waard! En u maakt ook
nog kans op een persoonlijke prijs: een
molenweekend voor 2 personen. Op naar de
8000 stemmen !!!!!

De stemprocedure verloopt als volgt: Ga
naar www.molenprijs.nl en klik op de knop
van de Thornsche Molen. Ook is het
mogelijk dat u daarvoor een stemkaart
gebruikt. In beide gevallen dient u een e-

Van de voorzitter

mailadres in te vullen. Op uw e-mail adres
ontvangt u een e-mail terug met daarin een
link (de verificatielink). Door op die
verificatielink te drukken, bevestigt u uw
stem. Daarna ontvangt u wederom een email van de Vereniging De Hollandsche
Molen met het bericht dat uw stem
succesvol is verwerkt. Dan pas telt uw stem
mee! Vergeet dus niet de retourmail van De
Hollandsche Molen te bevestigen door op
de verificatieknop te drukken.
Er kan per e-mail adres slechts éénmaal
worden gestemd. Op 15 oktober ontvangt u
een e-mail met de uitslag van de Bank Giro
Loterij Molenprijs 2015.
DE AFTRAP
Zaterdag 12 september kan vanaf 10.00 uur
worden gestemd. De stemperiode loopt tot
en met 12 oktober 12.00 uur. In het weekend
van 12 en 13 september is de Dag van het
Landschap en de Nationale Monumentendag.
Vanaf 12.00 u. tot 17.00 u. zijn op beide dagen
bezoekers welkom in de onderbouw van de
molen waar een klein overzicht van de
molengeschiedenis wordt getoond. U kunt dan
ook eventueel een stemkaart invullen en
achterlaten.

