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Algemeen
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de viering van
500 jaar malen in Santpoort op 9 en 10 mei. De georganiseerde activiteiten konden zich verheugen in een ruime
belangstelling van inwoners vanuit onze gemeente en van
daarbuiten. Bij deze gelegenheid is onder meer een extra
dikke Maaltijd 3 uitgebracht met allerlei informatie over het
malen en het maalbedrijf, is er een fotowedstrijd gehouden
en kon men meedoen aan een molenpuzzel. Op de dagen
zelf was er een uitgebreide specialiteitenmarkt, is er twee
maal een lezing over het onderwerp gehouden, was er
een poppenkast voor de kinderen en op de zondag een
concert van een professioneel ensemble. Er kan op een
paar geslaagde dagen worden teruggezien.

Onderhoud molen

Door de gemeente is inmiddels opdracht verstrekt tot
vervangingvan het wiekenkruis. Plaatsing hiervan wordt
najaar 2016 verwacht.
De stroomopwekking door de molen is thans weer in
orde en zal na plaatsing van het nieuwe gevlucht nog
regelmatigergaan lopen en renderen.
Buiten de molen is het straatwerk opgeknapt en zijn
de stoeptegels vervangen door klinkers, hetgeen een
authentieker beeld geeft.
Ten slotte is de biotoop van de molen verbeterd doordat
er een paar bomen zijn verwijderd, waardoor de windvang
verbetert en de molen meer in het licht komt te staan.

De groepenmeterkast van de molen is vervangen, de
verzakkingvan een deurkozijn is verholpen, de elektrische
maalstoel is gereviseerd, er zijn 3 silo’s voor graan in de
molen gemaakt en in de molenschuur is een bakkerij
voor het maken van koek ingericht. Hiertoe is een oude
banketbakkersoven uit Nederhorst den Berg geïnstalleerd.
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Publiciteit/ promotie/ bezoek

Donateurs

Nog steeds komen met enige regelmaat klassen
schoolkinderenlangs voor een rondleiding. Gezonde
voeding en/of cultuur zijn de achterliggende gedachte
van het bezoek. Speciale groepen bezoekers waren
onder meer het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde,
een vertegenwoordiging van Eneco en bewoners van
een verzorgingstehuis.

Het aantal donateurs per 31 december 2015 was 309
(2014: 332). Zij waren goed voor een bijdrage van totaal
€ 5.298,- die zoals gebruikelijk voornamelijk is besteed
aan onderhoudskosten van de molen die voor rekening
van de stichting komen.

De Nationale Molendag viel dit jaar samen met de viering
van 500 jaar malen in Santpoort en bracht veel publiciteit
zoals hierboven reeds geschetst.
De Bosbeekschuur is onder meer gebruikt voor workshops
broodbakken en het maken van suikervrij gebak, ontvangst
van schoolklassen met videovertoning, ontvangst van de
Oldtimerclub Santpoort, als vergaderruimte en start- en
finishpunt voor wandelaars. De schuur is ook gebruikt
voor het geven van de lezingen over 500 jaar malen
in Santpoort.

Het molenbedrijf
Dit jaar is er de eerste Eenkoorn op de molen verwerkt.
In de geschiedenis van het graan is dit het oudste
gewas. Het maalwerk als zodanig is weer toegenomen.
De Spelthype is over zijn hoogtepunt heen; men is
thans meer op zoek naar meel zonder toevoegingen.
Met de mobiele maaleenheid is het molenbedrijf in
Spaarnwoude, Overveen, Santpoort en Purmerend geweest.
Het molenbedrijf is ook een stagebedrijf voor zogenaamde
Halt-jongeren die door justitie een taakstraf opgelegd
hebben gekregen.
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Vrijwilligers

Bestuur

De vrijwilligers hebben 8.755 uren gemaakt (2014: 7.884).
Dit betreft de bezetting van de molenwinkel, inzet bij het
maalproces, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
en ondersteuning bij diverse activiteiten. Dit maakt het
mogelijk om dit prachtige, levende monument in stand
te houden.

Het bestuur bestond dit 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).
Het molenbedrijf staat onder leiding van molenaar Jos Kors.
De stichting is de molenaar en zijn vrouw en alle trouwe
vrijwilligers zeer erkentelijk en dankbaar voor hun niet
aflatende inzet.

2015 in cijfers

Aantal draai- of maaluren

2.538

Aantal omwentelingen
bovenas

(2014: 2.623)

1.307.022
Molen ingespannen in
dagen

(2014: 1.069.508)

323
(2014: 322)

Rondgeleide bezoekers

900

Tonnen verwerkt graan

(2014: 700)

280
(2014: 250)

Omwentelingen
per uur

514
(2014: 407)

Activiteiten
Bosbeekschuur

80
(2014: 30)
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“De molen als ambachtelijk
middelpunt van de lokale
gemeenschap”
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Jaarrekening 2015
Balans per 31-12-2014
Activa
Rabobank
Nog te ontvangen
BedrijfsSpaarRekening
Geldlening

2014
1.148,92
3.690,80
41.154,91
25.000,00
70.994,63

2015

Passiva

580,82			Algemene reserve
		
34.670,19
25.000,00				
60.251,01					

2014

2015

70.994,63

60.251,01

70.994,63

60.251,01

Staat van baten en lasten
Baten uit eigen activiteiten 			

2014

2015

Donateursbijdragen			
5.008,50			 5.298,00
Nalatenschap			
15.200,00			
0,00
Giften			
250,00			
0,00
Totaal baten uit eigen activiteiten		
20.458,50					
5.298,00
Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage			
3.690,80		
3.690,80
Huur, ontvangen			
14.012,28			
14.128,72
Rente geldlening			
999,96			
999,96
Belasting, ontvangen						
347,76
Rente BedrijfsSpaarRekening			
415,51			
215,28
Totaal baten				
39.577,05					
24.680,52
		
								
			
Uitvoeringskosten eigen organisatie
2014
2015
					
Vrijwilligerskosten (attenties)		
439,60			
329,78
Verzekeringen, belastingen, bankkosten
96,64			
679,87
Bijdrage Hollandsche Molen				
35,00						
35,00
Huur, uitgeven		
15.012,24			
15.128,68
500 jaar malen					
6.146,58
Bestuur, representatiekosten		
3.465,22			
1.650,50
Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie		
19.048,70					
23.970,41
Beschikbaar voor de doelstelling				
			
Besteding doelstelling			

20.528,35		
710,11
2014

2015

Onderhoudskosten				 1.429,52			
9.411,93			
Bezoekersruimte				 2.023,92			
2.041,80
Bosbeekschuur				 1.210,24			
0,00			
Totaal besteed aan de doelstelling		
4.663,68					
11.453,73
Resultaat					
					
Resultaatbestemming:
Onttrokken / toegevoegd aan de bestemmingsreserve

15.864,67				 -10.743,62		

15.864,67				 -10.743,62
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Balans, baten en lasten per 2015
Toelichting op de balans per 31-12-2015
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 € 60.251,01
Stand per 1-1-2015						
Af: resultaat staat van baten en lasten 					
Stand per 31-12-2015						

70.994,63
-10.743,62
60.251,01

Toelichting op de staat van baten en lasten per 2015
Baten
Donateursbijdragen € 5.298,00
In 2015 hebben wij 309 (332) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 5.298,Hieronder volgt een uitsplitsing naar bedrag: 56 donateurs van € 10,-, 68 van € 12,-, 4 van € 12,50, 1 van € 14,-,
120 van € 15,-, 8 van € 20,-, 3 van € 23,-, 1 van € 24,-, 29 van € 25,-, 3 van € 30,-, 1 van € 35,-, 4 van € 40,-,
1 van € 45,-, 7 van € 50,-, 1 van € 100,- en 2 van € 150,-. Er zijn 20 nieuwe donateurs geworven.
Belastingen € 347,76
Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

Lasten
500 Jaar malen € 6.146,58
De navolgende kosten zijn hiervoor gemaakt:						
- printwerk brieven			
184,80
- blad Maaltijd en enveloppen		
3.708,29
- extra portokosten			
299,37
- poppenkast			
100,00
- concerten			
1.560,87
- prijzen loterij incl. verzendkosten		
68,25
- 100 kleine molensteentjes			
200,00
- prijs fotowedstrijd incl. verzendkosten		
25,00
Verzekering, belastingen en bankkosten € 679,87						
- bankkosten, vanaf 1 juli compenseert de bank een gedeelte
332,11
van deze kosten
- gemeentelijke belastingen		
347,76
De Hollandse Molen € 35,00
Betreft de jaarlijkse contributie
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Bestuur- en representatiekosten € 1.650,50
Deze kosten hebben vooral betrekking op:
- kosten van het jaarverslag 2014		
- portokosten mailing donateurs		
- visitekaartjes			
- ordners			

751,37
300,00
586,85
12,28

Vrijwilligerskosten € 328,78
De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.
Onderhoudskosten € 9.411,93
De navolgende zaken zijn bekostigd:
- werkzaamheden aan motorsteen		
- divers metselwerk en vastzetten stijlen		
- vlaggen, fietsenrek en bord openingstijden		
- 1/3 gedeelte straatwerk			
- rooien bomen			
- diverse kleine artikelen			
- beveilingsarmatuur Bosbeekschuur		
- kammen voor het bovenwiel		

2.143,03
1.938,00
1.161,60
1.746,81
1.607,40
144,84
261,87
408,38

Bezoekersruimte € 204,80
Het betreft hier kosten voor schoonhouden en energie.

VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden, verklaart hierbij de jaarrekening 2015, 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

