Naam

Stichting Wouwse Molen De Arend

RISN

8515.72.625

Postadres

Akkerstraat 7, 4724SX Wouw

Doelstelling

Het beheren en in stand houden van de in Wouw gelegen korenmolen “De
Arend”.

Beleidsplan

Het bestuur van de Stichting Wouwse Molen De Arend heeft de volgende
speerpunten benoemd:
1. Het zoveel mogelijk in authentieke staat herstellen en behouden van
de buitenzijde en het aanzicht van de molen.
2. Het op verantwoorde wijze herstellen en behouden van de
mechanische en functionele elementen van de molen.
3. Het adequaat waarborgen van de veiligheid in en rondom de molen,
voor molenaars en bezoekers van de molen.
4. Het in brede kring bekendheid geven aan de monumentale waarde van
molen “De Arend”, de enige overgebleven molen in de voormalige
gemeente Wouw.

Bestuur

Ton Kuijten
Miranda Nuijten-Potters
Ton de Bruijn
Herman Govaarts
Arno Melis
Ad Potters
Vacature

Beloningsbeleid

Statutair geldt het volgende:
Art 4, lid 5: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.” De Stichting heeft
geen personeel in dienst.
Wel zijn meerdere vrijwilligers actief, waaronder enkele molenaars. Ook voor
hen geldt dat tijd niet vergoed wordt en zeer terughoudend wordt omgegaan
met vergoeding van gemaakte onkosten.

Verslag activiteiten

Afgelopen jaren zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
-Vervanging van houtwerk -waar nodig.
-Schilderwerk aan binnen- en buitenzijde.
-Herstel maalvaardigheid.
-Reiniging binnenzijde molen.
-Vernieuwing van electriciteit en verlichting.
-Aanleg brandmeldinstallatie.
-Herstek wieken.
-Vervanging kruipalen.
-Inrichting ontvangstruimte.
-Bestrating voorterrein.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bouwkundige zaken
Coördinatie werkgroepen
Coördinatie werkgroepen

Financiële verantwoording
Balans per 31 dec 2016 / 1 jan 2017
Bank
€ 54,701.94
Debiteuren
€ 16,220,56
Passiva
€ 70,132,38
Eigen vermogen
€
790,12
Staat van Baten & Lasten over 2017
Onderhoudskosten € 42,484.79
Overige kosten
€ 9,772.89
Sponsoring, subsidies € 46,423.77
Overige baten
€ 9,599.00
Resultaat
€ 3,765,09
Balans per 1 januari 2018
Bank
€ 1,754.42
Debiteuren
€ 23,973.94
Passiva
€ 21,173.15
Eigen vermogen
€ 4,555.21
Toelichting
De meeste inkomsten van de Stichting komen uit sponsoring, subsidies, giften en schenkingen en die
gelden zullen ongetwijfeld een belangrijke inkomstenbron blijven in de toekomst. In de afgelopen
jaren zijn veel kosten gemaakt om achterstallig onderhoud uit te voeren. Onderhoud blijft sowieso de
grootste kostenpost, de molen is en blijft tenslotte een monument van ruim 200 jaar oud. In 2016 en
2017 is o.a. aandacht besteed aan het inrichten van een ontvangstruimte en de aanleg van een
brandmeldinstallatie. De grootste investering betrof herstelwerkzaamheden aan de wieken. Voor het
jaar 2018 staan in principe geen grootschalig restauratieprojecten in de planning om financieel
technische redenen. Vanaf 2019 zullen wederom behoorlijke investeringen moeten worden gedaan ten
behoeve van de instandhouding van het monument. 2018 staat dus in het teken van het alvast een
begin maken met het bij elkaar proberen te krijgen van voldoende middelen om die investeringen te
kunnen betalen.

