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 6 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
J.L.M.J. (Jos) Coenen: bezoekerscentrum
B.J.J. (Ben) Cornelissen: fondsenwerving en sponsoring
Vacature: bouw- en technische zaken
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 cultuurhistorisch erfgoed.

Het verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2017.
Naast de reguliere openingsdagen en -tijden door het jaar heen, hebben de volgende
specifieke activiteiten in 2017 plaatsgevonden.





















Op 14 januari hebben we een Nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers:
medewerkers bezoekerscentrum, rondleiders, molenaars, Raad van Advies en
bestuur.
Op woensdag 25 januari hebben we meegedaan aan de Nationale Voorleesdag.
Opa Gijs las voor uit ‘Muis Jan in de molen’.
Op zondag 12 februari hebben we onze jaarlijkse Oliedag georganiseerd.
Op vrijdag 31 maart werd er een ‘uitje’ georganiseerd voor alle vrijwilligers vanuit
de opbrengst van de fooienpot.
Op zondag 2 april was de opening van het nieuwe seizoen door het houden van de
Lentemarkt.
Op zondag 9 april hebben we deelgenomen aan de Aa-landdag bij de
Museumboerderij.
Op 13 en 14 mei hebben we deelgenomen aan de Nationale Molendagen.
Op 21 juni vond de officiële aftrap plaats van De Heerlijkheid Heeswijk Dinther:
een samenwerking tussen de Kilsdonkse Molen / Kasteel Heeswijk / Meijerijsche
Museumboerderij en de Abdij.
Op 21 juli waren we stempelpost van de Rooise Fietsvierdaagse met ± 1000
passanten.
Op zondag 27 augustus was de Kilsdonkse Molen weer ‘Central Point’ van het
tweejaarlijkse evenement ‘Het VerhAal’.
Op 9 en 10 september deelgenomen aan de Open Monumentendag in
samenwerking met andere monumenten en instanties uit de gemeente Bernheze.
Op deze dag hebben De Vrienden ook hun donateurs en sponsoren uitgenodigd
voor een jaarlijkse bijeenkomst.
In de periode rond de OMD hebben we drie weekenden belangstellenden
uitgenodigd rondom het molencomplex te komen schilderen of tekenen. Parallel
hieraan hebben 3 plaatselijke schilders op zondagen workshops verzorgd.
Op 1 oktober het Oogstfeest gehouden i.s.m. bakker Lamers. Dit keer is er een
Openluchtmis geweest met medewerking van het Barbaragilde. Er was een grote
opkomst.
Op zondag 19 november is door het bestuur een vrijwilligers bedankmiddag
gehouden voor al onze vrijwilligers.
In 2017 is De Kilsdonkse Molen twee keer in de nationale media geweest:
Binnenste Buiten en 24 Kitchen hebben opnames gemaakt en zijn uitgezonden.
Mooie promotie geweest.
Tot slot heeft 2017vooral 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 die aanblijvende problematiek is het proces opgestart om een
blijvende oplossing te zoeken middels de oprichting van een VOF.
In totaal ontvingen we in 2016 bij De Kilsdonkse Molen ± 20.000 bezoekers,
waarvan ± 800 een groepsrondleiding reserveerden. Met onze Fluisterboot
hebben we dit eerste jaar meer dan 2000 gasten een leuke vaartocht bezorgd.
Samengevat: qua belangstelling en resultaten het beste jaar tot nu toe!

De financiële verantwoording 2017.
Balans per 31-12-2017
Activa
Vaste en vlottende activa

Passiva
315.806

Eigen vermogen
Schulden
Voorziening Groot Onderhoud

315.806
======

190.346
19.470
105.990
315.806
======

Baten en Lasten 2017.
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Subtotaal

135.526
-48.137
87.389

Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen activa
Subtotaal

32.875
42.813
3.713
4.386
3.497
10.068
97.352

Rente

941
98.293

Resultaat

-

10.904

=========

87.389

98.293

