Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Molenstichting Gennep
1 2 0 3 8 5 1 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Ellen Hoffmannplein 1 6591CP Gennep

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)

www.molensgennep.nl

RSIN (**)

8 0 7 5 3 2 4 8 4

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. A. M. Coopmans

Secretaris

J. Jansen

Penningmeester

A.H.M. Roelofs

Algemeen bestuurslid

L.H.P. Pauls

Algemeen bestuurslid

J.G.M. Coopmans

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bevorderen van de instandhouding en restauratie van molens in de gemeente
Gennep, met name de Gerardamolen te Heijen, de molen de Reus te Gennep en de
molen Rust na Arbeid te Ottersum (Ven-Zelderderheide); zulks met in achtneming van
de functie als beschermd monument ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Een lange termijn (2019-2024) onderhoudsplan (laten) maken, mede op basis van
formele inspectierapporten van bijvoorbeeld Monumentenwacht inclusief een begroting
in het kader van de SIM.
Het onderhoud wordt aan de hand van het onderhoudsplan en de inspectierapporten
van de de monumentenwacht uitgevoerd.
De molens één keer per week openstellen en laten draaien voor een breed publiek.
Inspelen op ‘besloten’ bezoeken, rondleidingen en bijeenkomsten.
Organiseren jaarlijks terugkerende evenementen: Nationale Molendag. Open
Monumentendag in september, Limburgse Molendag op de eerste zondag in oktober
Activiteiten, informatie over instandhouding en andere bijzonderheden worden door het
bestuur in de traditionele media en/of de website bekend gemaakt.
Het bestuur en de vrijwillige molenaars werven actief naar personen die het beroep van
molenaar willen leren d.m.v. o.a. voorlichtingsbijeenkomstente organiseren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Aanvraag SIM (Rijksbijdrage) en Monulisa (Provinciale bijdrage) indienen.
Aanvraag m.b.t. indexering en extra bijdrage bij Gemeente Gennep indienen.
Via de website ANBI status bekendmaken waardoor donatie aantrekkelijk gemaakt
wordt.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten uit subsidies, bijdragen en donaties zijn verdeeld over een periode van 6
jaar. Besteding is met een onderhoudsplan en begroting hiermee in overeenstemming
gebracht.
De gelden van de molenstichting worden niet belegd. Alle liquide middelen staan op
een betaal- en spaarrekening van een Nederlandse bank. Alle gelden hebben de
bestemming het dekken van de kosten van instandhouding, onderhoud en de lopende
kosten zoals verzekeringen en belastingen.

www.molensgennep.nl

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

www.molensgennep.nl

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.molensgenep.nl

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

53.626

€

+
€

23.011

0

+
€

53.626

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

53.626

€
€

53.626

€
€

+

+

€

53.626

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

23.011

23.011

23.011

+
€

31-12-2019 (*)

23.011

+
53.626

+
€

23.011

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De stichting heeft geen vaste activa in bezit. De administratie wordt gevoerd op kasbasis.
De ontvangsten worden derhalve verantwoord op het moment van ontvangst, de uitgaven op het moment van betaling.
In verband met tijdsverschillen tussen ontvangst van subsidies van overheden en de daaraan gerelateerde uitgaven voor instandhouding en onderhoud is
eind 2020 een voorwaardelijke terugbestalingsverplichting van ca € 49.000 begrepen in de bestemmingsreserve. Ultimo 2019 bedraagt deze ca € 21.000.
De activiteiten van de stichting en de administratie op kasbasis, zijn niet van dien aard dat er sprake is van voorraden, overlopende activa/pasiva of
vorderingen/schulden.
www.molensgennep.nl
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

6.000

Som van baten van particulieren

€

6.000

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

6.000

€

6.000

€

52.029

+

16.376

€

+

€
€

58.029

+
22.376

€

+
58.029

€

627

€

23.003

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

27.414

11.854

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

€

27.414

+
11.854

€

+
27.414

30.615

€
€

€

+
11.854

11.149

De Staat van baten en lasten is opgemaakt op kasbasis. De ontvangsten worden
verantwoord op het moment van ontvangst, de uitgaven op het moment van betaling.
De baten worden veelal vooruit als voorschotten ontvangen. Indien rekening gehouden
wordt met toerekening van baten aan de jaren waarin de daaraan gerelateerde kosten
zijn betaald, zou het resultaat over 2020 ca € 2.000 positief zijn. Het resultaat over
2019 zou ca € 10.000 negatief zijn. Dit wordt met name veroorzaakt door de
eindafrekening van de BRIM subsidie over de periode 2013 t/m 2018.
Voor verder toelichting zie www.molensgennep.nl.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.molensgennep.nl

Open

