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31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

Molen 1                   1                    Eigen Vermogen 10.000           10.000            

Banken: Voorziening onderhoud 65.078           65.110            

NL60RABO0342938304 47.498         47.533          

NL70RABO3312627559 27.579         27.576          

-                 -                  

75.078         75.110          75.078           75.110            

2020 2019 2020 2019

€ € € €

Donateurs 756               825               Onderhoudskosten molen 18.604           904                 

Acties molen 221               175               Verzekeringen 157                2.933              

Subsidie gemeente 12.916         12.700          Energie en gemeentelijke bel. 432                561                 

Draaipremie 580               205               Bestuurskosten 144                -                  

Subsidie NRF 4.500            7.500            Vrijwilligerskosten 1.080             420                 

Subsidie provincie 4.100            4.100            Meelactiviteiten 2.427             -                  

Rente 3                   3                    Overige kosten 264                542                 

Overige baten -                -                

Exploitatie tekort -                -                

Toevoegen Voorz. onderhoud (32)                 20.148            

23.076         25.508          23.076           25.508            
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Activa Passiva
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Totaal Totaal



Stichting 's-Gravenzandse Korenmolen

Algemeen

De Stichting heeft ten doel:

- Het bevorderen van de bewustwording van de waarde van het technisch cultuurgoed, zijnde

  de oude korenmolen van 's-Gravenzande, en deze molen dusdanig te onderhouden dat deze in

  goede staat van onderhoud voor het nageslacht bewaard zal blijven

- Het bevorderen van de draai- en maalvaardigheid van de molen

- Het bevorderen van een regelmatige openstelling van de molen voor het publiek

Bij de Stichting is geen personeel in dienst. Wel is er een overeenkomst met de vrijwillige molenaars

om het beheer van de molen onbezoldigd uit te voeren.

Het financieel jaarverslag bestaat uit een Staat van Baten en Lasten en de Balans, beide met een 

toelichting.

Balans

Voorzover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De molen wordt gewaardeerd op € 1. Bij ontbinding van de Stichting zal de molen voor dit bedrag

worden overgedragen aan de gemeente Westland.

De Voorziening Onderhoud is bestemd voor niet jaarlijks terugkerend onderhoud aan de molen

Staat van Baten en Lasten

De Stichting kent de volgende financieringsbronnen:

- De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de provincie Zuid-Holland (Subsidieregeling

  molens Zuid-Holland 2013, gekoppeld aan rijksregelingen)

- De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van het Nationaal Restauratie Fonds

- De Stichting ontvangt jaarlijks een bedrag aan draaipremie van het Nationaal Restauratie Fonds

- De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Westland;  deze subsidie betreft een 

  instandhoudingssubsidie en wordt gebruikt voor groot onderhoud aan de molen en de 

  daarbij behorende kosten

- De Stichting beschikt over donateurs

- De Stichting ontvangt inkomsten uit incidentele acties ten behoeve van het behoud van de molen

Lasten

De Lasten bestaan uit:

- Een dotatie aan de Voorziening Onderhoud

- De jaarlijkse exploitatiekosten (normaal onderhoud/ verzekeringen / bestuur / energie e.d.) 

Beloningsbeleid

De statutaire bestuurders van de Stichting bestaan louter uit vrijwilligers; aan hen worden dan ook

geen uitkeringen/beloningen verstrekt.

RSIN

Het RSIN nummer van de Stichting: 8081.39.885
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