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Algemeen
Op 19 april 2016 bestond onze stichting 25 jaar. In artikel 2
van de statuten staat het doel als volgt omschreven: het
bevorderen van de instandhouding van de korenmolen
De Zandhaas in Santpoort, gemeente Velsen. Zij streeft
ernaar de molen in maalvaardige staat te brengen en te
houden, mede door deze regelmatig in werking te stellen
of te doen stellen.
In alle bescheidenheid durft het bestuur te stellen dat dit
doel onweerlegbaar is gehaald. De molen is een sieraad
voor zijn omgeving en heel Santpoort. Daarbij wordt
onmiddellijk aangetekend dat een en ander niet heeft
kunnengebeuren zonder de fantastische medewerking
van de gemeente als eigenaar en de gedreven inzet van
molenaar Jos Kors met in zijn gevolg door de jaren heen
een groep enthousiaste vrijwilligers.

Voorts zijn dit jaar met het Noord-Hollands Archief afspraken gemaakt over de overdracht van het archief van onze
stichting aan NHA zowel wat de omvang betreft als de
voorwaarden waaronder.

Onderhoud molen
Op 30 juli draaide de molen voor het eerst met het nieuwe
wiekenkruis. Het regelsysteem van de fokken betreft de
zogenaamde Ten Have kleppen met busselneuzen (dit voor
de kenners). Het nieuwe systeem maakt minder geluid en
draait veel regelmatiger.
De gehele molen is geschilderd door een professioneel
bedrijf in opdracht van de gemeente. De molen heeft er
waarschijnlijk nog nooit zo mooi bij gestaan.

Meest opvallende gebeurtenis in dit jaar echter was toch
de vervanging van het wiekenkruis in juli. De uitvoering
hiervan trok veel belangstelling van burgers en pers.
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Publiciteit/ promotie/ bezoek

Het molenbedrijf

Uiteraard trok de vervanging van het wiekenkruis veel
belangstelling van burgers en van de pers.
De Noordhollandse molenfederatie heeft met twee
touringcarsvol molenliefhebbers de molen bezocht,
lagere scholendeden mee aan het project van graan
tot brood waarbij in de Bosbeekschuur een film hierover
werd vertoond.
In de Bosbeekschuur zijn verder broodbaklessen gegeven,
een wijncursus en een jazz-concert en zijn diverse
vergaderingengehouden door verschillende organisaties.
Het jaar werd zoals gebruikelijk afgesloten met de verkoop
van oliebollen.

Opvallend dit jaar was dat er in het najaar heel weinig wind
was, zodat niet op de wind kon worden gemalen. Gelukkig
beschikt het molenbedrijf ook over een elektromotor om
dit in de productie van meel te kunnen opvangen.

Donateurs
Het aantal donateurs per 31 december 2016 was 338
(2015: 309). Zij waren goed voor een bijdrage van totaal
€ 5.389,- die zoals gebruikelijk voornamelijk is besteed
aan onderhoudskosten van de molen die voor rekening
van de stichting komen.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers hebben 7.520 uren gemaakt (2015: 8.755).
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.

Siebe Rolle (public relations), Tanja Wentzel (donateurs
zaken), Frederik den Haan (nieuwe media) en Hans van
Tiggelen (technische zaken).

Bestuur

De stichting is de molenaar en zijn vrouw en alle trouwe
vrijwilligers zeer erkentelijk en dankbaar voor hun niet
aflatende inzet.

Het bestuur bestond dit verslagjaar uit de volgende
personen:
Dick van der Lubbe (voorzitter), Paul van der Hulst
(secretaris), Gerjan Heijmans (penningmeester),

Het molenbedrijf staat onder leiding van molenaar
Jos Kors.

2016 in cijfers

Activiteiten Bosbeekschuur

80 (2015: 80)

Molen ingespannen in dagen

323

(2015: 323)

Aantal omwentelingen
bovenas

1.196.100 (2015: 1.307.022)
Rondgeleide bezoekers

800

(2015: 900)

Omwentelingen per uur

499

(2015: 514)

Aantal draai- of maaluren

Tonnen verwerkt graan

2.394 (2015: 2.538)

300

(2015: 280)
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“De wijze van malen draagt
ertoe bij dat de producten
van de molen uniek en van
de beste kwaliteit zijn.”
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Jaarrekening 2016
Balans per 31-12-2016
Activa

2015

Rabobank
580,82
Nog te ontvangen		
BedrijfsSpaarRekening
34.670,19
Geldlening
25.000,00
60.251,01

2016

Passiva

2015

2016

4.889,23			Algemene reserve
60.251,01
		 Nog te betalen				
32.913,42
25.000,00				
62.802,65					
60.251,01

60.674,46
2.128,19

62.802,65

Staat van baten en lasten
Baten uit eigen activiteiten 			

2015

2016

Donateursbijdragen			
5.298,00			 5.389,00
Nalatenschap			
0,00			 574,61
Giften			
0,00			 190,00
Totaal baten uit eigen activiteiten		
5.298,00					
6.153,61
Gemeente Velsen, onderhoudsbijdrage			
Huur, ontvangen			
Rente geldlening			
Belasting, ontvangen			
Rente BedrijfsSpaarRekening			
Totaal baten				

3.690,80		
3.690,80
14.128,72			
14.213,71
999,96			
999,96
347,76			
342,88
215,28			
243,23
24.680,52					
25.644,19

		
								
			
Uitvoeringskosten eigen organisatie
2015
2016
					
Vrijwilligerskosten (attenties)		
329,78			
229,32
Verzekeringen, belastingen, bankkosten
679,87			
530,79
Bijdrage Hollandsche Molen				
35,00						
35,00
Huur, uitgeven		
15.128,68			
15.213,67
500 jaar malen		
6.146,58			
0,00
Bestuur, representatiekosten		
1.650,50			
2.340,58
Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie		
23.970,41					
18.349,36
Beschikbaar voor de doelstelling				
			
Besteding doelstelling			

710,11		
7.294,83
2015

2016

Onderhoudskosten				 9.411,93			
4.817,34			
Bezoekersruimte				 2.041,80			
2.054,04
Totaal besteed aan de doelstelling		
11.453,73					
6.871,38
Resultaat					
					
Resultaatbestemming:
Onttrokken / toegevoegd aan de bestemmingsreserve

-10.743,62				

423,45		

-10.743,62				

423,45
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Balans, baten en lasten per 2016
Toelichting op de balans per 31-12-2016
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 RABO-bank				
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 € 60.674,46
Stand per 1-1-2016						
Bij: resultaat staat van baten en lasten
				
Stand per 31-12-2016						

60.251,01
423,45
60.674,46

Nog te betalen € 2.128,19
Betreft huur over december van de molen, woning en Bosbeekschuur.

Toelichting op de staat van baten en lasten per 2016
Baten
Donateursbijdragen, enz. € 6.153,61
In 2016 hebben wij 338 (309) betalende donateurs gehad tot een bedrag van € 5.389,-. Hieronder volgt een uitsplitsing
naar bedrag:
65 donateurs van € 10,-, 75 van € 12,-, 6 van € 12,50, 127 van € 15,-, 2 van 16,-, 9 van € 20,-, 1 van € 23,-, 1 van
€ 24,-, 37 van € 25,-, 4 van € 30,-, 1 van € 35,-, 3 van € 40,-, 5 van € 50,-, en 2 van € 75,-. Er zijn 14 nieuwe donateurs
geworven. Daarnaast hebben wij € 190,- aan giften en € 574,61 als eindafrekening van een nalatenschap ontvangen.
Belastingen € 342,88
Betreft de gemeentelijke belastingen welke worden doorberekend aan de huurder.

Lasten
Verzekering, belastingen en bankkosten € 530,79					
- bankkosten, de bank compenseert een gedeelte van deze kosten		 187,91
- gemeentelijke belastingen				 342,88
De Hollandse Molen € 35,00						
Betreft de jaarlijkse contributie
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Bestuur- en representatiekosten € 2.340,58
Deze kosten hebben vooral betrekking op:
- kosten van het jaarverslag 2015			
- portokosten inzake mailing donateurs			
- reiskosten saxofoonkwartet			
- kadasteronderzoek				
- 25 jaar Stichting				
- kantoorartikelen				
- Holland Route				
- rapport “HegWeg”				
- attentie				

804,65
712,23
150,00
15,80
330,00
3,00
250,00
45,00
29,90

Vrijwilligerskosten € 229,32
De traditionele fles wijn rond de jaarwisseling.
Onderhoudskosten € 4.817,34			
De navolgende zaken zijn bekostigd:				
- zaag				
18,95
- spijkertrekker				 100,45
- hout				 903,87
- houtcoat enz.				
35,99
- werkzaamheden aan de kap			 2.334,45
- houtcoat				
93,15
- werktrap				 229,00
- kammen voor het bovenwiel			 217,80
- stellingdelen				 580,80
- schakelaar				
54,28
- reparatie molenzeilen en touw			 248,60
Bezoekersruimte € 2.054,04
			
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

