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Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft ten doel:
a. het financieel en materieel ondersteunen van de niet-subsidiabele
aanvragen ten behoeve van de Mallumse Molen en het Muldershuis met
bijbehorend terrein en bijgebouwen.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a. het beheren van het door de stichting verkregen en eventueel nog te
verkrijgen vermogen;
b. het verwerven van inkomsten ten behoeve van de vergroting van dit
vermogen;
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het beheer van het vermogen
Het beheer van dit vermogen wordt uitgevoerd door de penningmeester van het
bestuur van de stichting, namens dit bestuur.
De omvang van het vermogen bedraagt per 1-1-2012 € 29.000,-.
Verkrijging van het vermogen
a. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
alle geldmiddelen die krachtens enige overeenkomst door de stichting
worden ontvangen;
b. Subsidies en donaties; hetgeen de stichting door erfstelling, legaat,
schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
c. Nalatenschappen moeten worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Te verrichten werkzaamheden 2012-2015
Het bestuur van de stichting komt minimaal één keer per jaar bijeen om nietsubsidiabele aanvragen te beoordelen, andere voorstellen van de zijde van de
penningmeester ten aanzien van bestedingen te beoordelen en om de
jaarrekening goed te keuren.
Jaarlijks wordt in maart een donateurbijeenkomst gehouden in het Muldershuis.
Alle donateurs worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de
donateurs geïnformeerd over de ontwikkelingen rond onze stichting en de molen.
Daarnaast wordt er veelal een spreker uitgenodigd, waarbij natuur of cultuur in
onze regio de aandacht krijgt.
Het bestuur heeft de administratie van de stichting en de opstelling van de
jaarrekening uitbesteed aan de penningmeester van de stichting.

Bestedingen
De ter beschikking staande middelen worden uitsluitend aangewend voor het
financieel en materieel ondersteunen van de niet-subsidiabele aanvragen ten
behoeve van de Mallumse Molen en het Muldershuis met bijbehorend terrein en
bijgebouwen.
Overige slotbepalingen
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

