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Algemeen
Viering van 500 jaar malen in Santpoort in 2015 stond 
centraal  bij de activiteiten van het bestuur. Daarnaast 
vroegen  lopende zaken aandacht, zoals het onderhoud 
van de molen.
De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan 
Santpoort-noord voor en wij hebben daarbij aandacht 
gevraagd voor onze Beleidsvisie/molenbiotoop 1995. 
Dat is van belang voor de windvang in verband met 
de bebouwings- en beplantingshoogten in de directe 
nabijheid  van de molen. We vroegen met name naar 
de eventuele plannen met het voormalige terrein van 
garage  Van der Velden aan de Hoofdstraat/Wüstelaan.

Onderhoud molen
De generator voor de stroomopwekking door de molen 
vertoont sinds de ingebruikname in november 2012 
nog steeds mankementen en dat blijft de stichting 
bezig houden.
Met de gemeente en de Rijksdienst Monumentenzorg 
zijn plannen ontwikkeld voor een nieuw wiekenkruis. 
De aanbesteding zal in 2015 plaatsvinden.
De veiligheidsafzettingen van het gevlucht zijn opnieuw 
opvallend geel geschilderd. Ook is het metselwerk van 
de molen gerepareerd.
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Publiciteit / promotie / bezoek
De molen heeft enige malen in de rouwstand gestaan 
zoals op de dag van de herdenking van de slachtoffers 
van de vliegramp MH17, bij het overlijden van enige 
dorpsbewoners  en natuurlijk bij de dodenherdenking  
op 4 mei. Vreugd was er ook, met Koningsdag en 
Bevrijdingsdag.

Ook in 2014 zijn weer vele bezoekers rondgeleid, 
waaronder  diverse schoolklassen uit Velsen. Soms was 
dit op grond van een leerplan en in samenwerking met 
boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude.
Een bijzondere excursie was die van een groep Italianen 
van de Laverda fabriek, die op snelle motorfietsen kwamen.

De Bosbeekschuur wordt regelmatig gebruikt voor 
het vertonen  van films over de molen, maar ook voor 
workshops  broodbakken en suikervrij gebak.
Eind van het jaar is de prachtige korte film Jan en Joris 
uitgebracht  die ook op TVNH is vertoond.
Op Molendag 2014 was er in de schuur twee keer 
een optreden van het Eolian Ensemble met het stuk 
Peter en de wolf, en van Piet Paree met een molenverhaal. 
In de maand augustus was er elke zaterdag een verteller.

Donateurs
Het aantal donateurs per 31 december 2014 was 
334 (2013:345). Zij waren goed voor een bijdrage  
van totaal € 5.008,50 die voornamelijk is besteed 
aan onderhouds kosten van de molen.
De stichting heeft in 2014 overigens ook een erfenis 
ontvangen  van € 15.200,- van een inwoonster van 
Santpoort-Zuid.

Het molenbedrijf
Het molenbedrijf heeft gelukkig over klandizie niets te 
klagen , integendeel. De vraag naar spelt-producten is 
onverminderd groot. Een nieuwe ontwikkeling is de vraag, 
vooral van jongeren, naar meel zonder toevoegingen.
Voor het eerst is dit jaar teff gemalen afkomstig uit 
Ethiopië. Dit is de duurdere variant van milocorn. 
Men maakt  hier dunne pannenkoeken van. Het klanten-
bestand wordt hierdoor ook meer divers.
De graansoort emmer heeft inmiddels een vaste plek 
op de assortimentlijst gekregen, terwijl de biologische 
granen  ook in kilo’s toenemen. Ten slotte is er een 
opvallende  groei van haverproducten. 

Het molenbedrijf heeft in 2014 vier jongeren een 
maatschappelijke  stage laten lopen. Een tweetal 
molenstichtingen - De Nachtegaal uit Midden Beemster 
en De Leeuw uit Aalsmeer - heeft hier zijn licht (onder 
de korenmaat?) opgestoken.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers hebben in 2014 7884 uren gemaakt 
(2013: 8320). Dit betreft de bezetting van de molen - 
winkel, inzet bij het maalproces en onderhoudswerk-
zaamheden. Zonder de inzet van vrijwilligers is het 
onmogelijk  dit levende  monument in stand te houden 
tot tevredenheid van velen in en buiten Velsen.

Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de  
volgende personen :
Dick van der Lubbe (voorzitter), Paul van der Hulst 
(secretaris ), Gerjan Heijmans (penningmeester),  
Siebe Rolle (public relations), Tanja Wentzel  
(donateurszaken), Frederik den Haan (nieuwe media) 
en Hans van Tiggelen (technische zaken).

De stichting dankt opnieuw de molenaar Jos Kors 
en zijn vrouw en alle trouwe vrijwilligers heel hartelijk 
voor hun niet aflatende inzet.

322

Molen ingespannen  
in dagen:

(2013: 317)

30

Workshops 
Bosbeekschuur:

(2013: 13)

2623
Aantal draai- of maaluren:

(2013: 2448)

407

Omwentelingen 
per uur:

(2013: 417)

2014 in cijfers

1.069.508

Aantal omwentelingen 
bovenas:

(2013: 1.021.036)

700
Rondgeleide bezoekers:

(2013: 750)

250
Tonnen verwerkt graan:

(2013: 200)
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‘   Molen als ambachtelijk 
middelpunt van de  
lokale gemeenschap’
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activa 2013 2014 passiva 2013 2014

Baten uit eigen activiteiten          2013 2014

Rabobank 990,56 1.148,92  Algemene reserve 55.129,96 70.994,63
Nog te ontvangen 0,00 3.690,80  
BedrijfsSpaarrekening 29.139,40 41.154,91
Geldlening 25.000,00 25.000,00    
 55.129,96 70.994,63  55.129,96 70.994,63

Donateursbijdragen   5.178,10   5.008,50
Nalatenschap   0,00   15.200,00 
Giften   10.000,00   250,00

  Totaal baten uit eigen activiteiten  15.178,10     20.458,50
Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage   3.690,80  3.690,80
Huur, ontvangen   12.391,62   14.012,28
Rente geldlening   999,96   999,96
Rente bedrijfsspaarrekening   1.053,87   415,51
 Totaal baten    33.314,35     39.577,05

                  
     
Vrijwilligerskosten (attenties)  0,00   439,60
Verzekeringen, belastingen, bankkosten 193,82   96,64 
Bijdrage Hollandsche Molen    30,00      35,00
Huur, uitgeven  13.391,58   15.012,24
Bestuur, representatiekosten  2.174,57   3.465,22
  Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie   15.789,97   19.048,70
Beschikbaar voor de doelstelling    17.524,38  20.528,35
   

Onderhoudskosten    2.649,13   1.429,52    
Bezoekersruimte    1.975,56   2.023,92
Bosbeekschuur    33.102,57   1.210,24   
  Totaal besteed aan de doelstelling     37.727,26   4.663,68

Resultaat     -20.202,88    15.864,67  
     
Resultaatbestemming:
Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve  -20.202,88    15.864,67 

Balans per 31-12-2014

Jaarrekening 2014

Staat van baten en lasten

Uitvoeringskosten eigen organisatie   2013  2014

Besteding doelstelling   2013  2014



Jaarverslag 2014

7

Toelichting op de balans per 31-12-2014

Toelichting op de staat van baten en lasten per 2014

Lasten

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     5.000,00
- bijdrage van het coöperatiefonds van de Rabobank    10.000,00 
- beschikking van de reserve      10.000,00  
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 € 70.994,63
Stand per 1-1-2014      55.129,96
Bij: resultaat staat van baten en lasten      15.864,67
Stand per 31-12-2014      70.994,63 

Donateursbijdragen en giften € 20.458,50. Wij hebben een nalatenschap ontvangen van mevrouw J.P. Schol  
ad € 15.200,00. Aan giften hebben we € 250,00 ontvangen. In 2014 hebben wij 334 (345) betalende donateurs 
gehad tot een bedrag van € 5.008,50.     
Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:       
76 donateurs van € 10,-, 92 van € 12,-, 7 van € 12,50, 3 van € 14,-, 104 van € 15,-, 8 van € 20,-, 2 van € 23,-, 
1 van € 24,-, 31 van € 25,-, 2 van € 30,-, 2 van € 40,-, 5 van € 50,-, en 1 van € 60,-. Er zijn 17 nieuwe donateurs geworven.

Bestuur- en representatiekosten € 3.465,22
Deze kosten hebben vooral betrekking op:      
 - kosten van het jaarverslag 2013  689,70
 - portikosten mailing donateurs  289,36
 - kosten molendag   2.236,16
 - kosten HollandRoute   250,00

Vrijwilligerskosten € 439,60       
De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling. De kosten over 2013 zijn in dit jaar betaald.

Onderhoudskosten € 1429,52      
De navolgende zaken zijn bekostigd:       
 - kleine aanschaffingen    68,30
 - kosten rooien boom    772,45
 - divers touwwerk    588,77

Bosbeekschuur € 1.210,24       
De navolgende zaken zijn bekostigd:       
 - maken en plaatsen luiken    791,34
 - voorzieningen aan beeld- en geluidsapparatuur  418,90

Bezoekersruimte € 2.023,92       
Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2014

Baten
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VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2014,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



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


