Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Molens Hoeksche Waard
4 1 1 2 0 9 5 0

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

Postbus 5525, 3270 AA MIJNSHEERENLAND
0 1 8 6 5 7 1 7 9 7

E-mailadres

RMBelder@hetnet.nl

Website (*)

www.molenshoekschewaard.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 1 5 3 9 1 3 4

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

5 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.C. Booden

Secretaris

R.M. Belder

Penningmeester

A. Kooman

Algemeen bestuurslid

J. van den Berg, J.O. 't Hooft,

Algemeen bestuurslid

C.A. Mouthaan, G.J. Rooimans

Overige informatie
bestuur (*)

n.v.t.

IB 110 - 1Z*2FOL

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

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Doel en visie:
De Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW) heeft tot doel het bevorderen van de
instandhouding van windmolens in de Hoeksche Waard. Zij wil dat haar molens blijven
draaien en indien mogelijk ook malen.
SMHW tracht tegen de achtergrond van deze visie haar doelstelling te verwezenlijken
door:
• het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens;
• het beheer van de molens;
• het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;
• het stimuleren van de belangstelling voor de molens;
• het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars en overige vrijwilligers
• de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering daarvan;
• het zo mogelijk in eigendom verkrijgen van alle binnen het grondgebied gelegen
molens.
stellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars en overige vrijwilligers;

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?

De Stichting Molens HW kiest vanuit haar doelstelling en visie vier pijlers voor haar
beleid.
Dat zijn:
a. het kwaliteitsbeleid (zorg voor de molens),
b. het financieel beleid (w.o. fondsenwerving),
c. het HR-beleid (zorg voor de molenaars en andere vrijwilligers) en
d. het communicatiebeleid (w.o. ICT).
Uitvoering van bestuurswerk vindt op uiteenlopende tijden plaats, zowel overdag als
's avonds. Mede dankzij deze werkzaamheden kan SMHW haar doelstelling bereiken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

SMHW heeft geld nodig voor:
a. instandhouding van de molens (periodiek onderhoud, restauratie, e.d.)
b. jaarlijkse exploitatiekosten zoals verzekeringspremie e.d. van SMHW
Voor de realisering van de kosten als genoemd onder a. worden subsidies/bijdragem
ontvangen van Rijk, Provincie en Gemeente en van diverse fondsen.
Voor de jaarlijkse exploitatiekosten van SMHW als genoemd onder b. wordt een
subsidie van de gemeente Hoeksche Waard ontvangen.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Zie hiervoor. De subsidies van de overheden en fondsen worden aangewend voor het
onderhoud c.q. restauratie van de molens.
De stichting heeft een stichtingskapitaal van € 1 en een algemene
bestemmingsreserve die geheel bestemd is voor de molens ingeval zich een calamiteit
voordoet die niet door subsudies/fondsen of verzekering wordt gedekt. Dit vermorgen
is in zijn geheel liquide.

Website: www.molenshoekschewaard.nl. Zie link: Link &
Downloads onder "Downloads"

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

Stichting Molens Hoeksche Waard heeft geen personeel indienst. De bestuursleden
ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte (b.v. reis-)kosten worden per
declaratioe vergoed. Zie website: Links & Downloads onder "Downloads" onder
Statuten, artikel 4 lid 5.

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.

In 2021 (zie jaarverslag 2021 op website Links & Donloads onder "Downloads") zijn de
volgende zaken aan de orde geweest:
- Molenbiotoop
- Restauratie en renovatie van onderdelen van de korenmolen De Lelie te Puttershoeks
en 't Viegendhert te 's-Gravendeel.
Verder zijn er interne zaken aan de orde geweest zoals bestuurlijk overleg met
gemeente Hoeksche Waard, de WBTR waardoor onze statuten wellicht aanpassing
behoeven en de opleiding van moelnaars.

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

Zie hiervoor
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Voor verder details verwijzen wij naar het accountantsrapport op onze website:
https://www.molenshoekschewaard.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-2021-Stichting-Molens-Hoeksche-Waard.pdf
De kolom van 2020 rekent niet door. Daarom de € 5,-- bij voorraden vermeld.
De contnuïteitsreserve van € 1,00 is het stichtingskapitaal
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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.

