Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

Stichting Molen de Korenbloem
2 0 0 8 8 7 3 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Molenstraat 23, 4851 SG Ulvenhout

Telefoonnummer

0620210501

E-mailadres

info@molendekorenbloem.nl

Website (*)

www.molendekorenbloem.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 8 5 7 6 0 2

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

6

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Eric van der Westerlaken

algemeen bestuurslid

Bestuurslid 2

Peet van Iersel

algemeen bestuurslid

Bestuurslid 3

Peter van der Westerlaken

voorzitter

Bestuurslid 4

Marcel ter Hofstede

Penningmeester

Bestuurslid 5

Michiel Driedijk

Secretaris

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel de molen 'de Korenbloem' te Ulvenhout te verwerven en
vervolgens deze te onderhouden en restaureren zodat deze in goede staat voor het
nageslacht bewaard zal blijven en daartoe de nodige financiële middelen te verwerven

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie bovenstaande doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies, donaties, crowdfunding, verkopen en verhuur loods en incidendele verhuur
van de molen voor een event.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Onderhoud en restauratie van de molen. Op dit moment wordt vermogen opgebouwd
om in 2023 het wiekenkruis te vervangen.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Zowel de bestuursleden als de vrijwillig molenaars vervullen hun functies onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

diverse noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de molen en berg waaronder
afronden restauratie kap en vervanging electra graanzolder.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

1 2

2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

92.699

92.699

€

+

€

92.699

Voorraden

€

357

€

256

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.457

€

1.528

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
92.699

€
44.753

€

+
€

28.194

+
€

51.566

29.977

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

144.265

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

63.459

31-12-2020 (*)

€

+

122.675

+

€

63.459

€

56.020

Bestemmingsfondsen

€

23.150

€

8.797

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

56.615

€

57.637

Kortlopende schulden

€

1.040

€

221

Totaal

€

144.265

€

122.675

€

+
€

56.020

+

+

De immateriele vaste activa zijn gewaardeerd o.b.v. aanschafwaarde. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd o.b.v. nominale waarde. De liquide
middelen en bestemmingsfondsen zijn in 2021 fors toegenomen door de crowdfunding actie en ontvangen subsidies dir grotendeels bestemd zijn voor de
vervanging van het wiekenkruis de komende jaren. Het voordelig resultaat van het boekjaar is toegevoegd aan de post reserves.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Subsidies van overheden

€

9.500

€

9.500

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.000

€

1.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

706

Giften

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

+

€
€

10.500

+
10.500

€
€

24.894

5.648

€

349

25.600

€

5.996

€

7.575

€

4.734

Financiële baten

€

4

€

4

Overige baten

€

6.669

€

13.450

+

+

+

€

50.348

€

34.685

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

3.078

€

1.506

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

2.087

Overige lasten

€

23.167

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van alle baten

Lasten

€

14.577

+

21.301

€
€

2.392

€

3.500

42.909

€

28.698

7.439

€

5.987

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

2021 stond in het teken van het inzamelen van fondsen t.b.v. nieuwe wieken. Naast
reeds toegezegde subsidies is ook via crowdfunding geld ingezameld. Deze acteis
zullen ook in 2022 en 2023 gecontinueerd worden. De verkopen van molenproducten
elke zaterdag in de molen zijn gestegen mede door uitbreiding van het assortiment.
Ook de giften van de Ulvenhoutse bewoners n.a.v. de jaarlijkse molenkrant zijn
gestegen. De schenkingen 2021 zijn van stichting ’t Hofflandt, Jumbo en de
Rabobank Clubsupport. De huuropbrengsten van de loods en molen (voor diners,
bijeenkomsten, bruiloften) zijn lager uitgekomen en de jaarlijkse subsidies (SIM en
Breda) zijn gelijk gebleven. Ter dekking van het groot onderhoud in 2021 bevat ook dit
jaar een vrijval van de eerder hiervoor gereserveerde (‘gespaarde’)
bestemmingssubsidies.
Ook in 2021 heeft regulier noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden welke zijn gedekt
vanuit de subsidies. De vaste exploitatiekosten (m.n. verzekering, hypotheek,
energie/water, OZB) zijn gelijk gebleven maar de inkoopkosten (m.n. graan en bier)
daarentegen zijn fors hoger door de fors hogere verkopen in 2021. De kosten bestuur
en bank zijn wat hoger door een aantal eenmalige kosten waaronder de aanschaf van
een pinapparaat. De overige kosten bestaan grotendeels uit kosten t.b.v. de jaarlijkse
molenkrant en in 2021 ook voor de crowdfunding acties. Ook in 2021 zijn geen
subsidies gereserveerd gezien het groot onderhoud hoger was dan de ontvangen
subsidies.
Mede door de positieve ontvangsten is 2021 met een positief resultaat van € 7.439
geëindigd. Het positief resultaat is gereserveerd aan de eigen middelen en zal gebruikt
Open
worden voor toekomstig onderhoud (waaronder de nieuwe wieken), exploitatie en
prijsstijgingen.

