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Algemeen
In 2013 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd in de 
personen van Frederik den Haan en Hans van Tiggelen. 
Laatstgenoemde was hiervoor al jaren als zeer gewaar
deerd technisch adviseur aan de stichting verbonden.

Op 19 juni 2013 heeft wethouder Te Beest samen met 
de voorzitter van onze stichting, Dick van der Lubbe de 
Bosbeekschuur aan de Velserhooftlaan feestelijk in gebruik 
genomen. De schuur wordt o.a. gebruikt als educatieve 
ruimte en ontvangstruimte voor de molen, als keuken voor 
bakworkshops, als vergaderruimte voor lokale verenigingen 
en gedeeltelijk als opslag voor het molenbedrijf.

Per 1 januari 2014 is de fiscale regelgeving voor algemeen 
nut beogende instellingen (ANBI’s) veranderd. Er is een 
aantal nieuwe voorwaarden gesteld die als doel hebben 
het vertrouwen van het publiek in de ‘filantropische’  
sector te bevorderen. Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld: 
vermelding van contactgegevens, bestuurssamenstelling 
en namen van bestuursleden, doelstelling, eventueel 
beleidsplan, verslag van uitgeoefende activiteiten en 
financiële  verantwoording. Op de website van onze 
stichting  kunt u één en ander terugvinden.
Onderhavig Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 op 
de website van de stichting is ook een uitwerking hiervan.

Onderhoud molen
De stroomopwekking door de molen sinds de ingebruik
name van een generator in november 2012 heeft wat 
tegenslag ondervonden. Er moesten lagers worden 
vervangen , er waren problemen met de convector en het 
computersysteem, waardoor het gebruik van de installatie 
pas in de loop van 2013 vruchten begon af te werpen.

Tijdens het malen zijn drie kammen in het spoorwiel 
gebroken  en door de molenaar vervangen. Schuurtjes, 
hekken  en woning van de molenaar zijn weer zwart 
gemaakt met een teervervanger.

Het riet van de kap wordt jaarlijks gerepareerd. Het zijn 
vogels die riet van de kap uittrekken voor eigen gewin 
(nestvorming). De blauwe motorstenen zijn gescherpt 
en weer afgesteld; alle lagers zijn gesmeerd en ook 
de regelkleppen van de fokwieken worden daarin 
meegenomen .

De fokken worden slecht door rotte plekken in het  
houten raamwerk; deze worden nu nog provisorisch  
hersteld. Eigenlijk moet het wiekenkruis geheel worden 
vernieuwd . De plannen hiervoor zijn in voorbereiding 
met de gemeente en de Rijksdienst Monumentenzorg.
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Publiciteit / promotie / bezoek
Het wiekenkruis heeft met de eerste Koningsdag en met 
bevrijdingsdag in de vlaggen gestaan, met het 50 jarig 
huwelijksfeest van een bestuurslid in de vreugd en met 
dodenherdenking en het overlijden van Prins Friso in 
de rouwstand.

De opening van de Bosbeekschuur als eerdergenoemd op 
19 juni 2013 leverde uiteraard ook de nodige publiciteit op.

In 2013 zijn weer verschillende groepen bezoekers  
rond geleid , waaronder diverse schoolklassen uit Velsen. 
De Rabo sponsor  fietsdag kende de molen als bezoekadres 
en dat leverde ruim 1200 bezoekers op die een molen in 
bedrijf hebben kunnen aanschouwen.

Op Nationale Molendag op 15 september 2013 heeft het 
ensemble Barocco Locco stukken gespeeld van musici in 
dienst van geld, overheid en kerk.

Donateurs
Het aantal donateurs per 31 december 2013 was 
345 (2012: 401). Zij waren goed voor een bijdrage  
van totaal € 5.178,, die voornamelijk is besteed aan 
onderhoudskosten  en kosten voor de ingebruikname  
van de Bosbeekschuur.

Het molenbedrijf
Het molenbedrijf mag zich nog steeds in een groeiende 
belangstelling verheugen. Zelfs in die mate dat het tegen 
de grenzen van zijn mogelijkheden aanloopt. Het maalwerk 
is weer toegenomen, met name dat van spelt. Spelt is een 
oud graanras dat na 1940 bijna niet meer werd verbouwd 
maar nu wel volledig terug is. Eind van dit jaar heeft het 
molenbedrijf voor het eerst een partij Emmer vermalen. 
Een nog ouder graan dan spelt.

Vanwege de vraag naar kleinere hoeveelheden en het feit 
dat tot nu toe alles met de hand werd afgewogen, is er 
een afweegautomaat aangeschaft. Ook andere winkels 
verkopen  producten van het molenbedrijf en soms moeten 
klanten vanwege het succes worden doorverwezen naar 
collega molenaars.

Het molenbedrijf heeft in 2013 vijf keer gedurende een 
week een jongere een maatschappelijke stage laten lopen. 
In sommige gevallen biedt de molen ook een tijdelijke 
werkplek voor HALTjongeren die een taakstraf uitvoeren 
om te voorkomen dat zij al jong een strafblad oplopen. 
Uiteraard geldt dit alleen bij lichtere vergrijpen.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers hebben in 2013 opnieuw meer uren (8.320) 
gemaakt dan het jaar ervoor (2012: 7.052). Dit betreft de 
bezetting van de molenwinkel, inzet bij het maalproces 
en onderhoudswerkzaamheden. 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  
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 is de molenaar Jos Kors en zijn vrouw en 
alle trouwe vrijwilligers veel dank verschuldigd voor 
hun niet aflatende inzet.

317

Molen ingespannen  
in dagen:

(2012: 324)

13

Workshops 
Bosbeekschuur:

(2012: n.V.t.)

2.448
Aantal draai- of maaluren:

(2012: 2.680)

417

Omwentelingen 
per uur:

(2012: 460)

2013 in cijfers

1.021.036

Aantal omwentelingen 
bovenas:

(2012: 1.231.650)

750
Rondgeleide bezoekers:

(2012: 700)

200
tonnen verwerkt graan:

(2012: 160)
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‘ Molen als ambachtelijk 
middelpunt van de  
lokale gemeenschap’
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activa 2012 2013 passiva 2012  2013

Baten uit eigen activiteiten          2012  2013

Rabobank	 3.447,31	 990,56  Algemene reserve 75.332,84 55.129,96
BedrijfsSpaarrekening 46.885,53 29.139,40  
Geldlening	 25.000,00	 25.000,00    
 75.332,84 55.129,96   75.332,84  55.129,96

Donateursbijdragen	 	 	 7.295,50	 	 	 5.178,10
Giften	 	 	 	 	 	 10.000,00

  Totaal baten uit eigen activiteiten 	 7.295,50     15.178,10
Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage  3.690,80     3.690,80
Huur, ontvangen    9.293,42  12.391,62
Rente geldlening    166,66  999,96
Rente telespaarrekening    1.086,65  1.053,87
Totaal baten    21.533,03     33.314,35

  	 	 	 	 	 	 	 	 						 	 	
	 	 	 	 	
Kamer van Koophandel    24,08      0,00
Vrijwilligerskosten (attenties)   210,00      0,00 
Verzekeringen, belastingen, bankkosten  84,47      193,82
Bijdrage Hollandsche Molen    30,00      30,00
Huur, uitgeven    9.460,08      13.391,58
Bestuur, representatiekosten   2.731,99      2.174,57
  Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie   12.540,62   15.789,97
Beschikbaar voor de doelstelling   8.992,41   17.524,38
	 	 	

Onderhoudskosten	 	 	 	 353,73   2.649,13		 	
Bezoekersruimte    1.930,92   1.975,56
Bosbeekschuur    0,00	 	 	 33.102,57		 	
  Totaal besteed aan de doelstelling	 	 		 2.284,65    37.727,26

Resultaat     6.707,76    -20.202,88  
     
Resultaatbestemming:
Onttrokken- toegevoegd aan de bestemmingsreserve  6.707,76    -20.202,88

Balans per 31-12-2013

Jaarrekening 2013

Staat van baten en lasten

Uitvoeringskosten eigen organisatie   2012  2013

Besteding doelstelling   2012  2013
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toelichting op de balans per 31-12-2013

toelichting op de staat van baten en lasten per 2013

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 € 55.129,96
Stand per 112013      75.332,84
Bij: resultaat staat van baten en lasten      20.202,88
Stand per 31122013      55.129,96 

Donateursbijdragen € 5.178,10. In 2013 hebben wij 345 (401) betalende donateurs gehad. 
Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag:
76 donateurs van € 10,, 103 van € 12,, 8 van € 12,50, 1 van € 13,, 2 van € 14,, 101 van € 15,, 5 van € 20,, 1 van 
€ 22,, 4 van € 23,, 3 van € 24,, 32 van € 25,, 1 van € 30,, 1 van € 40,, 4 van € 50,, 1 van € 70, en 1 van € 100,. 
Op de jaarmarkt zijn 4 nieuwe donateurs geworven.

Bestuur- en representatiekosten € 2.174,57
Deze kosten hebben vooral betrekking op:
  kosten van het jaarverslag 2012;
  portikosten mailing donateurs;
  kosten representatie;
  kosten ingebruikname Bosbeekschuur.

Vrijwilligerskosten € 0,0
De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling is wel uitgereikt doch de betaling is geschied in 2014.

Onderhoudskosten € 2.649,13
 De navolgende zaken zijn bekostigd:     
 6 spoorwielkammen in azijnhout  410,63
  dakkoepel plethok   484,00
  vervangen kraaldelen   1.754,50

Bosbeekschuur € 33.102,57    
De navolgende zaken zijn bekostigd:   
  afwerken binnenkant    30.147,17
  binnenschilderwerk   2.268,75
  verzwaren electraaansluiting  201,14
  sierbestrating   485,51

Bezoekersruimte € 1.975,58    
Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

toelichting op de staat van baten en lasten 2013

Baten
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VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE

De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2013,  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 SantpoortNoord
Telefoon (023) 539 17 93
www.molendezandhaas.nl


