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ALGEMEEN
Sinds het jaar 1948 is de Vriendenkring van de Mallumse Molen actief. Deze kring was op
een informele wijze georganiseerd, zonder dat er sprake was van een
rechtspersoonlijkheid.
In 2011 is de vriendenkring omgezet in een stichting. Op 14 december 2011 is de
oprichtingsakte bij notaris Van Hagen gepasseerd en vanaf die datum gaan we verder
onder de naam
Stichting Vrienden van de Mallumse Molen
De stichting is onder nummer 54136024 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de
belastingdienst onder fiscaal nummer 851182975.
Het postadres van de stichting is Rakekolkweg 1, 7157 AR Rekken.
Doel, middelen en bestuur
Doel
De stichting heeft tot doel:
Het financieel en materieel ondersteunen van de niet-subsidiabele aanvragen ten
behoeve van de Mallumse Molen en het Muldershuis met bijbehorend terrein en
bijgebouwen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Middelen
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
-

Het beheren en in stand houden van het door de stichting verkregen en eventueel nog
te verkrijgen vermogen;
Het verwerven van inkomsten ten behoeve van de vergroting van dit vermogen;

Bestuur
Het bestuur is per eind 2017 als volgt samengesteld:
Naam
Functie
Aftredend in:
Hans Pelle
voorzitter
2018
Ria Lasonder
secretaris
2021
Ton Schepers
penningmeester
2019
Jan Antink
2020
Fons Essink
2020
De bestuurders worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn na hun aftreden
terstond en onbeperkt herbenoembaar. De leden van het bestuur zetten zich onbezoldigd
in.
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Activiteiten
Het bestuur is in 2017 vier keer in vergadering bijeen geweest.
Op 4 maart 2017 is de traditionele jaarlijkse donateursbijeenkomst gehouden in het
Muldershuis in Eibergen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de donateurs geïnformeerd over de
ontwikkelingen rond onze stichting en de molen, waarna de aanwezigen hebben kunnen
genieten van een diapresentatie door de heer Wim Oltwater over Landgoed Het Lankheet.
Op verzoek van het bestuur van de Eibergse Molens hebben we in december deelgenomen
aan het stamppotbuffet. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de “Eibergse” molenaars een
VVV bon overhandigd als dank voor hun vrijwillige inzet.
Er hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden met alle betrokkenen rondom het gebied
van de Mallumse Molen. Doel van deze bijeenkomsten is om de meerdere activiteiten beter
op elkaar af te stemmen.
In augustus hebben we deelgenomen aan de markt Binnenste Buiten. Deze markt werd
gehouden in centrum van Eibergen. Naast het bakken en verkopen van poffertjes heeft
onze aanwezigheid daar circa 20 nieuwe donateurs opgeleverd.
Jaarrekening
De baten 2017 omvatten de rentebaten en de ontvangen donaties. De rentebaten
bedragen gemiddeld 0,1% (2016: 0,5%) van de belegde middelen.
Naast de reguliere inkomsten hebben we nog een bijdrage ontvangen in de kosten van
sfeervol uitlichten van de molen in september.
Eind 2017 bedroeg het aantal donateurs 185. In dit jaar zijn er 21 donateurs bijgekomen
en hebben zich 11 afgemeld.
De Uitgaven molen molenaars betreffen in 2017 uitsluiten de aan de (leerling)molenaars
verstrekte VVV bonnen voor hun vrijwillige inzet.
De exploitatierekening 2017 werd afgesloten met een voordelig saldo van € 1.797,-.
Het vermogen per eind 2017 bedraagt € 39.023,-.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Geldmiddelen
Regiobank lopende rekening NLRBRB0916718948
Regiobank spaarrekening NL48RBRB8808841448
Nog te ontvangen rente

PASSIVA

109
39.000
39.109
34
39.143

31-12-2017
€

489
36.550
37.039
187
37.226

31-12-2016
€

Vermogen
Algemene reserve

39.023
39.023

37.226
37.226

120

0

39.143

37.226

Schulden
Te betalen posten
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WINST- EN VERLIESREKENING 2017

2017
€

2016
€

Baten
Rente banken
Donaties
Overige inkomsten
Totaal baten

34
2.868
583
3.485

187
2.762

77
216
170
312
912

69
111
262
1.047
371

Totaal lasten

1.687

1.860

Saldo, voordelig

1.798

1.089

2.949

Lasten
Bankkosten
Porti en drukkosten
Kosten donateur bijeenkomst
Uitgaven molen en molenaars
Overige uitgaven
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