ANBI-informatie
Stichting De Kilsdonkse Molen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen
beogende instelling (ANBI).
Het overzicht:
De naam:
Stichting De Kilsdonkse Molen
Het RSIN of het fiscaal nummer
8125.65.125
De contactgegevens
Postadres:
Stichting De Kilsdonkse Molen
Secretariaat: M.J.M. (Marcel) Seegers
Baron van den Bogaerdelaan 3
5473AV Heeswijk Dinther
Telefoon: 06-51828016
Bezoekadres:
De Kilsdonkse Molen
Kilsdonkseweg 4-6
5473 KK Heeswijk Dinther
De bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur van Stichting De Kilsdonkse Molen wordt gevormd door 7 personen:
J.(Hans) Dekker: Voorzitter
M.J.M. (Marcel) Seegers: secretaris
J.P.J. (Hans) van Zutphen: penningmeester
P.J.M. (Paul) Potters: beheerder/ molenaar
T.G.M. (Theo) van Eerd: planologische en bouwzaken
B.J.J. (Ben) Cornelissen: fondsenwerving en sponsoring
R.A.J. (René) van der Laan: educatie, recreatie en toerisme
Het beleidsplan
Als u op onderstaande link klikt, verschijnt het beleidsplan dat wij hebben opgesteld voor
de periode 2017 – 2022.
Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is vastgelegd in de statuten van Stichting De Kilsdonkse Molen.
Er wordt geen vergoeding betaald aan de vrijwilligers en de bestuursleden. Er zijn geen
medewerkers in dienst van Stichting De Kilsdonkse Molen.
Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte (on)kosten.
De doelstelling
Stichting De Kilsdonkse Molen heeft als doelstelling om de oliemolen en de
watervluchtmolen na de restauratie in stand te houden en een functie te laten vervullen
als cultuur-historisch erfgoed.

Het verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2016.
Naast de reguliere openingsdagen en -tijden door het jaar heen, hebben de volgende
specifieke activiteiten in 2016 plaatsgevonden.
















Op 9 januari hebben we een Nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers:
medewerkers bezoekerscentrum, rondleiders, molenaars, Raad van Advies en
bestuur.
Op woensdag 27 januari hebben we meegedaan aan de Nationale Voorleesdag.
Opa Gijs las voor uit ‘Muis Jan in de molen’.
Op vrijdag 25 maart werd er een ‘uitje’ georganiseerd voor alle vrijwilligers vanuit
de opbrengst van de fooienpot.
Op zondag 3 april was de opening van het nieuwe seizoen door het houden van de
Lentemarkt.
Op 14 en 15 mei hebben we deelgenomen aan de Nationale Molendagen.
In juni / juli hebben we een aantal dagen alle vaarten met de Fluisterboot moeten
annuleren i.v.m. de hoge waterstand in de Aa.
Op 6 juli waren we stempelpost van WTC Boekel met ± 200 gasten
Op 20 juli waren we officiële pauzeplaats van Rooi Fietst. ± 700 gasten.
Op 10 en 11 september deelgenomen aan de Open Monumentendag in
samenwerking met andere monumenten en instanties uit de gemeente Bernheze.
Het thema was: ‘Iconen en symbolen’.
Op 2 oktober het Oogstfeest gehouden i.s.m. bakker Lamers.
In oktober deelgenomen aan ‘De week van het Water’ dat georganiseerd werd
door Waterschap Aa en Maas.
In 2016 is er geen Walnoten-oliedag georganiseerd. Dit in verband met het feit
dat we dan nog niet genoeg walnotenolie hebben kunnen slaan. Uitgesteld naar
februari 2017.
Tot slot heeft 2016 vooral in het teken gestaan van het exploiteren van het
Bezoekerscentrum met alle daaraan verbonden zaken. Het zorgen en garanderen
van een voldoende personele bezetting door onze vrijwilligers was en bleef een
punt van zorg. Om voor de kortetermijnoplossingen te bieden is ervoor gekozen in
de weekenden de vrijwilligers, die dit wensten, een vrijwilligersvergoeding te
betalen.
In totaal ontvingen we in 2016 bij De Kilsdonkse Molen ± 16.000 bezoekers,
waarvan ± 750 een groepsrondleiding reserveerden. Met onze Fluisterboot
hebben we dit eerste jaar ruim 2000 gasten een leuke vaartocht bezorgd.

De financiële verantwoording 2016.
Balans per 31-12-2016
Activa
Vaste en vlottende activa

Passiva
330.124

Eigen vermogen
Schulden
Voorziening Groot Onderhoud

330.124
======

228.071
23.266
78.787
330.124
======

Winst- en verliesrekening 2016.
Netto omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Subtotaal

120.757
-34.869
85.888

Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Subtotaal

31.473
49.573
3.696
5.876
3.015
10.045
103.678

Rente en bankkosten

403
104.081

Resultaat

-

18.193

=========

85.888

104.081

