Stichting Molenbehoud Nissewaard
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onder J
uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen, worden hierna de volgende gegevens
gepubliceerd:
. de contactgegevens
. de doelstelling
. het beleidsplan
. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
. het beloningsbeleid
. het verslag van de uitgevoerde activiteiten
. de financiële verantwoording
Contactgegevens.
Naam
Stichting Molenbehoud Nissewaard
KvK
63372088
RSIN
855208351
BTW
NL855208351B01
Adres
Molendijk 20, 3214VH Zuidland
Email
info@molensnissewaard.nl
Internet
www.molensnissewaard.nl
Doelstelling.
De activiteiten van de Stichting Molenbehoud Nissewaard, statutair gevestigd in de gemeente
Nissewaard, bestaan voornamelijk uit:
-het in stand houden van de molens De Arend te Zuidland en De Hoop te Abbenbroek
-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
-het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens
-het beheer van de molens
-het verzamelen van historisch materiaal over deze objecten
-het stimuleren van belangstelling voor de molens
-het aanwijzen en begeleiden van de (vrijwillige) molenaars
-het coördineren van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering te diens aanziens
Beleidsplan.
Het beleid van de stichting is erop gericht de molens bedrijfsklaar te maken, te onderhouden en het
verkopen van een breed samengesteld assortiment meelproducten. De stichting doet dit doormiddel
van:
-acties ondernemen om de molens zoveel mogelijk te laten draaien en malen
-het exploiteren van de molens door middel van fondswerving
-promotieacties bedenken en uitvoeren om bezoekers naar de molens te trekken
-evenementen organiseren of faciliteren om het publiek bij de molens te betrekken
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2020 uit 7 leden:
H. Fledderus
voorzitter
G. de Vries
vicevoorzitter
A.A. Eijkenaar
secretaris
J. van den Bor
penningmeester
A. van Loo
algemeen bestuurslid
A.P. Verweij
algemeen bestuurslid
T.O. Arkenbout - Schelling
algemeen bestuurslid
Door de beperkingen van Covid-19 heeft het bestuur gedurende het jaar 2020 drie keer vergaderd. Er
is twee keer overleg geweest met Gemeente Nissewaard en een keer met Provincie Zuid-Holland met
betrekking tot realisatie rioolaansluiting van de molens en afronding funderingsherstel en herstel van
het metselwerk onder de stelling van molen de Arend.
Beloningsbeleid.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Verslag uitgevoerde activiteiten.
De technische noodzaak van het funderingsherstel van molen de Arend is door de Provincie
Zuid-Holland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij de eerdere restauratie onderschreven.
Op dat moment bleek na aanbesteding er een serieuze budgetoverschrijding te ontstaan en heeft in
overleg met de partijen een technische prioritering van de werkzaamheden plaatsgevonden.
Besloten is het funderingsherstel op dat moment niet door te zetten. De noodzaak van het herstel is
daarmee niet weggenomen en ligt nu weer voor. De Stichting Molenbehoud Nissewaard heeft
besloten periodiek de stand van de molen te meten om directe veiligheidsrisico’s uit te sluiten en
kapitaalsvernietiging van de uitgevoerde restauratie te voorkomen. In de planning van de stichting is
aangenomen dat de investering over 4 jaar zal plaatsvinden. Voor de dekking van de investering zal
een aanvraag worden ingediend bij de Provincie Zuid-Holland en er is bij de gemeente Nissewaard
een verzoek tot financiële ondersteuning gedaan. Het tekort zal gedekt moeten worden door
fondswerving, donaties en eigen bijdrage.
Na de overdracht van de molens aan de stichting hebben wij moeten constateren dat beide molens
niet voldoen aan de Arbo-voorschriften en de wettelijke eisen met betrekking tot hygiëne omdat er
geen water en rioolvoorzieningen zijn. Beide molens zijn nu aangesloten op de waterleiding. Vanaf
begin 2019 is de stichting in overleg met de gemeente Nissewaard om te komen tot een technisch
acceptabele oplossing van de rioolvoorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten.
Dankzij donaties is het mogelijk de rioolvoorziening te realiseren.
Financiële verantwoording.
In de financiële verantwoording geven wij de balans en de verlies- & winstrekening weer.
Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijklopen met het kalenderjaar.
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