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Algemeen
De renovatie van de Bosbeekschuur aan de Velserhooftlaan
en de beschikbaarheid ervan ten dienste van de exploitatie
van de molen is in 2012 eindelijk verder gekomen.
De gemeente heeft deze schuur gegund aan de stichting en
eind van het jaar zijn de renovatiewerkzaamheden gestart.
Met hulp van de heer Frederik den Haan is in 2011 al
een plan ontworpen voor de opwekking van energie
door de molen. Dit plan heeft dat jaar de eerste prijs
gewonnen in een wedstrijd in het kader van de Dag van
de Duurzaamheid. Hieraan was door de gemeente een
bedrag verbonden van e 5.000,–. De verdere planvorming
en de financiering ervan zijn in 2012 rondgekomen.

Ter uitvoering hiervan is een generator in de molen
geplaatst die wordt gevoed door het wentelen van
de wieken. Dit project met de toepasselijke naam
“1 Miljoen Kansen” is mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van een aantal sponsors.
De officiële ingebruikname door gedeputeerde
Jaap Bond van de Provincie Noord-Holland was
op 9 november 2012. Hiervan is uitgebreid verslag
gedaan via de lokale en provinciale media.
Op het molenerf is een oplaadpunt voor elektrische
fietsen geplaatst, zodat fietsen met groene molenstroom
kunnen worden opgeladen.
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Onderhoud molen
Dit jaar zijn de wiggen van de bovenschijfloop vervangen
en is de motormaalstoel verstevigd. Van de stelling
zijn twee liggers en een aantal planken vervangen.
De kleppen van het zwichtsysteem zijn gesmeerd en
de kammen zijn in de was gezet. De steenspil van de
windkunststeen is opnieuw vastgezet. Van de fokken
van de wieken zijn enige planken vervangen. De fokken
worden een zorgenkindje. In 1991 zijn de delen er nieuw
opgezet en deels met enige regelmaat vervangen, maar
het rottingsproces zet door. Vernieuwing van het wiekenkruis vergt een forse investering van naar raming e 75.000,–.
Van de maalstenen zijn de beide blauwe motorstenen
gescherpt evenals de ligger van het windkoppel. Ook is
een steen van de mobiele maaleenheid gescherpt.

Publiciteit/promotie/bezoek
In maart is een vernieuwde, zeer toegankelijke website
van de stichting in gebruik genomen die bezoekers op
een gemakkelijkeen overzichtelijke manier de weg wijst
in een scala van onderwerpen.
In juni is een vernieuwde versie van het Jaarverslag 2011
en de Jaarrekening 2011 ten behoeve van donateurs
en andere belangstellendenop de website geplaatst.
Voor wie niet de beschikking over internet heeft, blijven
deze jaarstukken in hard copy beschikbaar op de molen.
Vanwege het 60-jarig bestaan van Donald Duck is er
ook een uitgave aan Noord-Holland gewijd. Hierin komt
de korenmolen De Zandhaas prominent voor.

Ten slotte is op een van de laatste dagen en tevens
de koudste dag van het jaar een videoclip op de molen
opgenomen van een Iraakse zangeres, waarvan het
resultaat te vinden is op www.vimeo.com/56895061.
Opmerkelijke bezoekjes aan de molen dit jaar waren
die van een delegatie van het MKB en personeel van de
ferry DFDS Seaways IJmuiden-Newcastle, de Slowfood
vereniging Haarlem en bakkers en partners van Bakkerij
Kuin uit Haarlem. Ook de brandweer Haarlem heeft met
alle ploegen de molen bekeken en ten slotte mogen de
leerlingenvan diverse scholen niet wordenvergeten.
Met de mobiele maaleenheid zijn door de molenaar
bezoekjes gebracht aan jaarmarkt en kerstmarkt in
Santpoort, de open dag/2e Pinksterdag op landgoed
Duin en Kruidberg te Santpoort, jaarmarkt Bloemendaal,
een drietal markten in Haarlem, het Jopenfestival en
de jaarmarkten van Beemster en Haarlemmerliede.

Donateurs
Het aantal donateurs per 31 december 2012 was
401 (2011: 334). Zij waren goed voor een bijdrage
van € 7.295,50. Deze is voornamelijk besteed aan
kleine onderhoudwerkzaamheden en de aanschaf
van materiaal hiervoor.
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Vrijwilligers

Bestuur

De vrijwilligers hebben in 2012 weer meer uren
gemaakt dan in 2011 (7.052 tegenover 7.040).
Hun inzet betreft ondermeer de bezetting van de
molenwinkel, inzet bij het maalproces en onderhouds
werkzaamheden. Zonder hun niet aflatende inzet
is het onmogelijk deze monumentale korenmolen
te laten functioneren op een wijze die aanslaat in
Velsen en wijde omgeving.

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit Dick van
der Lubbe (voorzitter), Paul van der Hulst (secretaris),
Gerjan Heijmans (penningmeester), Siebe Rolle
(public relations) en Tanja Wentzel (donateurszaken).
Bij de bestuursvergaderingen waren steeds aanwezig
Hans van Tiggelen (adviseur) en Jos Kors (molenaar).
De stichting is de molenaar en zijn vrouw, onze
technisch adviseur en onze trouwe vrijwilligers veel
dank verschuldigd.

2012 in cijfers

Aantal omwentelingen bovenas

1.231.650
(2011: 1.382.824)

Aantal draai- of maaluren

2.680

Molen ingespannen
in dagen

324

(2011: 2.708)

(2011: 314)

Tonnen verwerkt graan

160
(2011: 140)

Omwentelingen per uur

Rondgeleide bezoekers

460

700

(2011: 510)

(2011: 750)
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“Op ambachtelijke
wijze bijdragen
aan een duurzame
omgeving”
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Jaarrekening 2012
Balans per 31-12-2012
activa
Rabobank
Telespaarrekening
Geldlening

2011
826,20
67.798,88
68.625,08

2012

passiva

2011

2012

3.447,31        Algemene reserve    68.625,08
46.885,53			
25.000,–
75.332,84		
68.625,08

75.332,84

75.332,84

Staat van baten en lasten
Baten uit eigen activiteiten 			
Donateursbijdragen
Giften

5.049,–

7.295,50

7.295,50
3.690,80
9.293,42
         
166,66
1.086,65
21.533,03

1.012,23
23.962,15

		
Uitvoeringskosten
eigen organisatie

     

2011
26,64
206,55
117,42
30,–
9.210,12
4.235,67

2012

24,08
210,–
84,47
30,–
9.460,08
2.731,99
13.826,40
10.135,75

Besteding doelstelling			
Onderhoudskosten
Bezoekersruimte
Totaal besteed aan de doelstelling

2012

5.049,–
3.690,80
5.000,–
9.210,12

Totaal baten uit eigen activiteiten
Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage
Gemeente Velsen, prijs duurzaamheid
Huur, ontvangen
Rente geldlening
Rente telespaarrekening
Totaal baten

Kamer van Koophandel
Vrijwilligerskosten (attenties)
Verzekeringen, belastingen, bankkosten
Bijdrage Hollandsche Molen
Huur, uitgeven
Bestuur, representatiekosten
Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie
Beschikbaar voor de doelstelling

2011

12.540,62
8.992,41

2011		

3.586,81
1.879,92

2012

353,73
1.930,92
5.466,73

Resultaat					
4.669,02				
										
Resultaatbestemming:										
Onttrokken/toegevoegd aan de bestemmingsreserve
4.669,02				

2.284,65
6.707,76		

6.707,76
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
Toelichting op de balans per 31-12-2012
Geldlening € 25.000,Voor de installatie t.b.v. het opwekken van electriciteit is aan de VOF Jos Kors, ambachtelijk molenaar,
deze geldlening verstrekt. De lening is opgebouwd uit de volgende bedragen:
- duurzaamheidsprijs van de gemeente			
5.000,–
- bijdrage van het coöperatiefonds van de Rabobank		
10.000,–
- beschikking van de reserve			
10.000,–
De aflossing zal bij beëindiging van de VOF geschieden door overdracht van de installatie aan de Stichting.
De rente bedraagt 4%. Een en ander is geadviseerd door Wisker & Schouten, Accountants en Belastingadviseurs.
Algemene Reserve € 75.332,84
Stand per 1-1-2012					
Bij: resultaat staat van baten en lasten 				
Stand per 31-12-2012					

68.625,08
6.707,76
75.332,84

Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
Baten
Donateursbijdragen € 7.295,50
In 2012 hebben wij 401 (392) betalende donateurs gehad. Na een herinneringsbrief in januari is € 992,50 ontvangen.
Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:
80 donateurs van € 10,–, 116 van € 12,–, 13 van € 12,50, 5 van € 14,–, 124 van € 15,–, 9 van € 20,–, 5 van € 23,–,
1 van € 24,–, 31 van € 25,–, 2 van € 30,–, 1 van € 35,–, 1 van € 37,50, 1 van € 45,–, 9 van € 50,–, 1 van € 75,– en
2 van € 100,–. Op de jaarmarkt zijn 9 nieuwe donateurs geworven.

Lasten
Bestuur- en representatiekosten € 2.731,99
Deze kosten hebben vooral betrekking op:
- drukkosten mailing donateurs;
- kosten van het jaarverslag 2011;
- portikosten mailing donateurs;
- kosten representatie;
- kosten ingebruikname installatie voor het opwekkken van electriciteit.
Vrijwilligerskosten € 210,–
Dit betreft de traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.
Onderhoudskosten € 353,73
De navolgende zaken zijn bekostigd:
- bijdrage in de kosten van de haagbeuk erfafscheiding		
- diverse touwen		

54,38
299,35

Bezoekersruimte € 1.930,92
Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2012, bestaande uit de balans,
staat van baten en lasten en de toelichtingen hierop, steekproefsgewijs gecontroleerd te hebben met achterliggende
bescheiden, voor akkoord.
Mw. T. Wentzel		

S. Rolle
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Korenmolen de Zandhaas
Wüstelaan 83
2071 AE Santpoort-Noord
Telefoon (023) 539 17 93
www.molendezandhaas.nl

