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Ondanks (of dankzij) Corona zijn de verkopen en giften van de Ulvenhoutse bewoners fors hoger dan 
vorig jaar, waarvoor weer veel dank! Zonder deze steun is het niet mogelijk de molen ook in de 
toekomst draaiende te houden. De schenkingen 2020 zijn van stichting ’t Hofflandt en van Rabobank 
Clubsupport (beiden weer grote dank). De huuropbrengsten van de loods en molen (voor diners, 
bijeenkomsten, bruiloften) zijn gelijk gebleven. De subsidies lijken in 2020 lager maar 2019 bevat een  
vooruit ontvangen subsidie van de provincie. Ter dekking van het groot onderhoud in 2020 bevat dit 
jaar een vrijval van de eerder hiervoor gereserveerde (‘gespaarde’) bestemmingssubsidies.  
 
In 2020 waren de onderhoudskosten hoog m.n. door onderhoud van de molenkap (laatste deel). In 
2019 is het onderhoud beperkt geweest wat het grote verschil verklaart. De vaste exploitatiekosten 
(m.n. verzekering, hypotheek, energie/water, OZB) zijn redelijk stabiel gebleven maar per saldo toch 
lager doordat 2019 een aantal eenmalige aanschaffen bevatten. In 2020 is fors meer graan ingekocht 
door de grote vraag in 2020. De overige kosten (bestuur, bank, overig) zijn wat lager m.n. door lagere 
drukkosten molenkrant (met dank aan bureau Maan). In 2020 zijn geen subsidies gereserveerd 
gezien het groot onderhoud in 2020. Dit was wel het geval in 2019 toen het onderhoud beperkt was 
(en een subsidie vooruit ontvangen was).      
 
Mede door de positieve ontvangsten is 2020 met een positief resultaat van € 5.887 geëindigd. Het 
positief resultaat is gereserveerd aan de eigen middelen en zal gebruikt worden voor toekomstig 
onderhoud, exploitatie en prijsstijgingen. Dit resultaat komt met name tot stand dankzij de steun van 
de Ulvenhoutse bevolking en ondernemingen/stichtingen, waarvoor nogmaals onze grote dank ! Met 
uw hulp kan de Stichting de instandhouding van onze Ulvenhoutse molen voor de toekomst blijven 
waarborgen.  
 

Resultaten Molen De Korenbloem 2020 2019 +/-

Giften inwoners Ulvenhout e.o. 5.648           4.047           1.601           

Verkoop molenproducten 4.634           2.070           2.564           

Schenkingen (Stichting 't Hofflandt, Rabobank) 1.349           1.010           339              

Huuropbrengsten 2.986           2.984           2                   

Diversen opbrengsten (m.n. rente) 4                   3                   1                   

Subsidies (SIM, Gemeente, Provincie) 9.500           19.500         -10.000       

Vrijval bestemmingssubsidie 10.464         -                10.464        

Totaal Ontvangsten 34.585         29.614         4.971           

Onderhoud/restauratie molen 19.964         3.702           16.262        

Exploitatiekosten 6.147           6.762           -615             

Inkoopkosten 1.506           883               622              

Kosten bestuur + bank 255               265               -10               

Diversen kosten (m.n. Molenkrant) 826               962               -136             

Reservering bestemmingssubsidie -                15.798         -15.798       

Totaal Kosten 28.698         28.372         326              

Resultaat 5.887           1.242           4.645           

Activa 2020 2019 +/- Passiva 2020 2019 +/-

Grond en opstallen bij de molen 92.699€       92.699€       -€             Kapitaal 56.021€       50.133€       5.887€         

Voorraad 256€             344€             -88€             Hypotheek Rabobank 57.637€       58.552€       -915€           

nog te ontvangen 1.528€         5.652€         -4.125€       Waarborg 221€            221€            -€             

Bank 26.359€       58.330€       -31.971€     Nog te betalen / vooruitontvangen -€             29.127€       -29.127€     

Molenkas 1.835€         270€             1.565€        Reservering subsidie 8.797€         19.262€       -10.464€     

Totaal 122.675€     157.295€     -34.619€     Totaal 122.675€    157.295€    -34.619€     


