ANBI-gegevens Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp
Naam
De statutaire naam van de stichting is: ‘Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp’.
De stichting is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer
Het RSIN van de stichting is: 8160.71.974
Contactgegevens:
Secretariaat
: Ribeslaan 3, 2631 HV Nootdorp
Telefoonnr.
: 015-3108775
E-mailadres
: windlust@windlustnootdorp.nl
Doelstelling
De hoofddoelstelling is het in een goede technische staat bewaren van de korenmolen ‘Windlust’ in
Nootdorp voor het nageslacht. Essentiële voorwaarden daarvoor zijn een voldoende financieel én
maatschappelijk draagvlak.
Hoofdlijnen beleidsplan
Ter instandhouding van de molen wordt planmatig het benodigde (groot) onderhoud gepleegd; door
professionals waar dat moet en door vrijwilligers waar dat kan. Handhaving/verbetering van de veiligheid en de molenbiotoop zijn regelmatige aandachtspunten.
Om verval tegen te gaan draait de molen op meerdere dagen per week (het streven is 300.000 omwentelingen per jaar) en wordt er ook vrijwel wekelijks mee gemalen.
Teneinde voldoende vrijwillige molenaars te houden worden met enige regelmaat proeflessen voor
aspirant molenaars georganiseerd.
Ter vergroting van het financieel draagvlak wordt optimaal gebruik gemaakt van de subsidieregelingen van het rijk en de provincie. Daarnaast wordt ingezet op behoud van de huidige en werving van
nieuwe donateurs (‘vrienden’) en bedrijfsdonateurs (‘zakenvrienden’). Verder wordt de molen als
trouwlocatie aangeboden. Tenslotte wordt de voormalige graanschuur van de molen commercieel
verhuurd om inkomsten voor de molen te genereren.
Het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot via de werving van de (bedrijfs)donateurs, door specifieke activiteiten op de Nationale Molendag en de Open Monumentendag, de openstelling van de
molen voor het publiek als deze draait, regelmatige rondleidingen aan groepen (bedrijven, scholen,
e.d.), de uitgifte van het blad ‘Molenpraat’ en de contacten met diverse overheden en instellingen.
Bestuurssamenstelling
De huidige samenstelling van het bestuur is:
• C.A.M. (Kees) de Koning
voorzitter
• B.G.M. (Ben) van Hagen
secretaris
• L.M. (Leo) van Winden
penningmeester
• J.C.J. (Jaco) van Hekke
technische zaken
• D.J.N. (Dick) Steeneveld
molenaars
• M.M. (Margreet) van Swieten public relations
• M.A.P. (Tinus) Verwijmeren
Beloningsbeleid
Voor de stichting gemaakte (noodzakelijke) onkosten worden vergoed.
Er worden geen vacatiegelden voor bestuursvergaderingen uitgekeerd.
De vrijwilligers ontvangen geen beloning, behoudens ingeval van een grote inzet (meer dan 150 uur
per jaar). Dan kan het bestuur met inachtneming van de richtlijnen/voorwaarden van de Belastingdienst een vrijwilligersvergoeding toekennen.
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Verslag uitgeoefende activiteiten
Het jaarverslag over 2017 van de Stichting VWN kunt u hier downloaden.
Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2017
Activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Korenmolen en graanschuur
Lening u/g
Boek historie molen en meel etc.
Subsidies en andere vorderingen

€
€
€
€
€
Totaal €

170.683
125.000
1.650
24.621
23.982
345.936

Passiva

Eigen vermogen
Onderhoudsreserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€
€
Hypotheken o/g
€
O.a. vooruit ontvangen subsidies
€
Totaal €

149.040
122.951
25.000
47.667
1.278
345.936

Resultatenrekening 2016
Inkomsten

Bijdragen/donaties (bedrijfs)donateurs, bezoekers, bruidsparen
Huur voormalige graanschuur
Rente geldlening u/g
Rente bankvorderingen
Draaipremie
Subsidie Oranje Fonds
Verkoop meel

Uitgaven

Rente hypothecaire leningen
Bankkosten
Voorziening vorderingen
Kosten molen (verzekering, afschrijving, onderhoud, e.d.)
Kosten graanschuur (verzekering, afschrijving, onderhoud e.d.)
Uitgave boek historie molen
Inkoop meel etc.
Overige kosten (evenementen, bijeenkomsten, drukwerk, Molenpraat)
Subtotaal
Resultaat
Totaal

N.B.:

€
€
€
€
€
€
€
Totaal €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.255
30.550
7.500
42
545
400
5.005
56.297
3.785
229
12.500
12.634
9.869
3.154
3.022
2.484
47.677
8.620
56.297

Aan enkele vrijwilligers is binnen de voorwaarden van de Belastingdienst een vrijwilligersvergoeding toegekend. Zij hebben bericht geen prijs te stellen op uitbetaling en deze voor de
instandhouding van de molen aan de stichting te willen schenken. Omdat er per saldo geen
geld is uitgegaan of ingekomen zijn deze bedragen niet in de resultatenrekening opgenomen.
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