Stichting Molenbehoud Nissewaard
De Stichting is een culturele 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 2021 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 2021 vijf keer vergaderd. Er
is overleg geweest met Gemeente Nissewaard en De Hollandsche Molen met betrekking tot
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.
1. Sanitaire voorzieningen molens
In 2021 zijn de molens De Arend te Zuidland en De Hoop te Abbenbroek voorzien van sanitaire
voorzieningen. Beide molens voldoen daarmee aan de geldende wetgeving op het vlak van
hygiëne.
2. Fundering versterking molen De Arend
In 2019 heeft het bestuur besloten uiterlijk in 2024 de fundering van molen De Arend te
versterken om schade aan metselwerk en draaiende delen in de molen op termijn te voorkomen.
In 2021 is verdergegaan met het verkrijgen van voldoende zicht op externe middelen om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De gemeente Nissewaard heeft tot een (voorlopig)
subsidiebedrag van €80.000,- besloten. De stichting is gestart met een crowdfundings-actie; aan
het einde van het begrotingsjaar is afgerond €7.500,- ontvangen.
In 2021 is gestart met de actualisering van het technisch plan en raming van kosten. Er is een
bureau geselecteerd om het bestuur te adviseren over plan, kosten en subsidieaanvraag bij de
Provincie Z-H en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
3. Actualisering planning Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) 2019-2024
De stichting heeft een subsidietoezegging voor de periode 2019-2024 ontvangen in het kader van
de Subsidieregeling Instandhouding Molens (SIM). Hiervoor is eerder een onderhoudsplan
vastgesteld. Recentelijk heeft een actualisering van het plan plaatsgevonden door de door het
bestuur gecontracteerde organisatie De Monumentenwacht. Het geactualiseerde plan wordt nog
beoordeeld vanuit (subsidie-) technisch oogpunt.
4. Molenbeheer
In 2021 is het beheer-/onderhoud van de molens geautomatiseerd m.b.v. een
molenbeheerprogramma. Aansluiting tussen de programmagegevens en het Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten (SIM)-programma heeft vorm gekregen.
5. Archiefbeheer
Het archief van de stichting is met behulp van het Streekarchief Voorne Putten geoptimaliseerd,
vervolgens geautomatiseerd en online raadpleegbaar gemaakt voor alle bestuursleden. In het
geautomatiseerde archief zijn vooralsnog alle stukken vanaf half 2018 opgenomen.
6. Meelverkoop
De meelverkoop heeft plaatsgevonden in de winkel van molen de Arend. Bij sluiten van de winkel
in verband de Coronapandemie heeft - net zoals in 2020 – de verkoop plaatsgevonden via een
systeem van e-mailbestellingen en afhalen op afgesproken tijdstip. De verkoop is daarmee ruim
op het geraamde peil gebleven.
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7. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
De door het bestuur in 2019 vastgestelde RIE’s voor beide molens zijn in 2021 beoordeeld op
afhandeling van de voorgenomen actiepunten; adequate afhandeling bleek te hebben
plaatsgevonden.
8. Molenaarscontracten
In het jaar 2021 zijn de molenaarscontracten geüniformeerd en geactualiseerd.
9. Reglement van Orde
Het reglement van Orde van de stichting is aangepast i.v.m. het opnemen van de mogelijkheid de
te ontvangen Provinciale draaipremie onder voorwaarden te kunnen uitbetalen aan de
molenaars.
10. UBO-registratie
De wettelijk verplichte registratie van de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
(zogenaamde UBO-registratie) heeft in 2021 plaatsgevonden.
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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