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Foto voorzijde; 
Met het aanbrengen van de molenbelt werd eind 2017 een 
van de laatste in het oog springende klussen tijdens de 
herbouw en restauratie geklaard. 



 

RSIN 819130813   

3 Algemeen 

1 mei 2018 

Algemeen 
 

Gegevens betreffende de stichting 
 

bedrijfsadres : Boerdonksedijk 4, 5469 PN  KELDONK 
bedrijfstype  : Algemeen nut beogende instellling 
naam  :  Stichting Korenmolen De Hoop Keldonk 
 
onderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven 
onder nummer : 17217437 
 
Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
De activiteiten van de stichting betreffen de herbouw en het bevorderen en verzekeren van de 
instandhouding van korenmolen "De Hoop" in Keldonk, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord. (artikel 2 van de statuten). 
 
Bestuurders en commissarissen 
Als bestuurder van de stichting zijn benoemd: 
 
Voorzitter : Jan van de Vossenberg   
Secretaris : Carola van Rossum 
Penningmeester : Jos Verbrugge 
Bestuurslid : Jan Fransen 
Bestuurslid : Joan Hanegraaf 
Bestuurslid : Eric van Nuland 
Bestuurslid : Jan Verbrugge 

Belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen boekjaar 
 

2017; Keldonk heeft z’n molen terug! 
Op de laatste dag van 2017 proosten de meer dan 70 bouwvrijwilligers op de afronding van de 
herbouw en restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk.  
 
De molen krijgt letterlijk en figuurlijk steeds meer vorm. 
De houten achtkant die naast de eerder gerestaureerde molen was opgebouwd werd op 1 april 2017 
op zijn plek gehesen. De vrijgekomen bouwplek werd snel ingenomen door de authentieke 
molenkap. Met de molenkap arriveerden ook de medewerkers van Adriaens Molenbouw Weert B.V. 
op de bouwplaats. Medewerkers en vrijwilligers werkten vanaf dat moment zeer nauw samen aan 
de verdere restauratie.  
 
De wieken en de molenkap maken de molen compleet. 
Begin oktober werd de oude molenkap samen met andere nog beschikbare originele oude 
onderdelen van het gaande werk in en op de molen geplaatst. Half oktober werden ook de roeden 
gestoken en kon begonnen worden met de verdere afbouw van de molen. Een van de laatste grote 
zichtbare klussen was het aanbrengen van de molenbelt.  
 
Het is eind 2017; Keldonk heeft z'n molen terug! 
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4 Balans per 31 december 2017 

 
 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk  
 
 

Balans per 31 december 2017 
 
 

ACTIVA 
  31 december 2017  31 december 2016 

 
 
 

Terreinen en gebouwen 
 
molen met ondergrond inclusief restauratiekosten 517.269  294.803 
 –––––––––  ––––––––– 
  517.269  294.803 
 

Vorderingen 

 
overige vorderingen en overlopende activa  4  188 
 –––––––––  ––––––––– 
  4  188 
 

Overige activa 

 
voorraden 835  - 
liquide middelen 5.305  50.173 
 –––––––––  ––––––––– 
  6.140  50.173 
  –––––––––  ––––––––– 
  523.413  345.164 
  ============  ============ 
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5 Balans per 31 december 2017 

PASSIVA 

  31 december 2017  31 december 2015 

 
 

Eigen vermogen 

 
eigen vermogen  371.379  344.003 
     
 

Kortlopende schulden 

 
opgenomen kredieten 150.000  - 
overige schulden en overlopende passiva 2.034  1.161 
crediteuren -  -  
 –––––––––  ––––––––– 
  152.034  1.161 
  –––––––––  ––––––––– 
  523.413  345.164 
  ============  ============ 
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6 Inkomsten en uitgaven 2017 

 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk   
 
 

Inkomsten en uitgaven 2017 
 
  2017  2016 

 

Inkomsten 

 
opbrengsten giften 23.460  10.737 
overige opbrengsten 6.920  6.320 
opbrengsten acties  2.145  1.416 
 –––––––––  ––––––––– 
  32.525  18.473 
 

Uitgaven 

 
bouw- en restauratiekosten 222.466  84.663 
overige kosten 5.149  5.473 
 –––––––––  ––––––––– 
  227.615  90.136 
  –––––––––  ––––––––– 
Saldo inkomsten en uitgaven  -195.090  -71.663 
  ============  ============ 
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7 Nadere toelichting op de balans per 31 december 2017 

Nadere toelichting op de balans per 31 december 2017 
 
 

Terreinen en gebouwen 
 
De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Op de terreinen en gebouwen wordt niet 
afgeschreven.  
 
 
      Totaal 

Stand begin boekjaar    
aanschaffingsprijs   294.803 
cumulatieve afschrijvingen   - 
   ––––––––– 
Boekwaarde   294.803 
    
Mutaties 
investeringen   222.466 
desinvesteringen   - 
afschrijvingen   - 
   ––––––––– 
Saldo   517.269 
   ============ 
Stand einde boekjaar 
aanschaffingsprijs   517.269 
cumulatieve afschrijvingen   - 
   ––––––––– 
Boekwaarde   517.269 
   ============ 
 

Vorderingen 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
 
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 
  31-12-2017  31-12-2016 

 
nog te ontvangen rente 4 188 
nog te ontvangen giften - - 
nog te ontvangen bedragen acties - - 
vooruitbetaalde bedragen - - 
nog te ontvangen periodieke giften  - - 
 ––––––––– ––––––––– 
 4 188 
 ============ ============ 
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8 Nadere toelichting op de balans per 31 december 2017 

Overige activa 
 
Voorraden 
  31-12-2017  31-12-2016 

 
voorraad boek “Op verhaal met de Keldonkse molen” 835 - 
 ––––––––– ––––––––– 
 835 - 
 ============ ============ 

 
Liquide middelen 
  31-12-2017  31-12-2015 

 
Rabobank betaalrekening NL25 RABO 0132 7491 49 5.305 2.592 
Rabobank spaarrekening NL87 RABO 1023 3190 98 - 47.581 
 ––––––––– ––––––––– 
 5.305 50.173 
 ============ ============ 
 
 

Eigen vermogen 
 
Verloop eigen vermogen 
 
stand begin boekjaar 344.003 
af: saldo opbrengsten minus uitgaven 195.090 
bij: op de balans geactiveerde uitgaven 222.466 
 ––––––––– 
stand einde boekjaar 371.379 
 ========== 
 
 

Kortlopende schulden 
  31-12-2017  31-12-2016 

 
krediet bij subsidiënt i.v.m. formeel nog af te wikkelen subsidie  100.000 - 
tijdelijk krediet opgenomen bij derden  50.000 
 ––––––––– ––––––––– 
 150.000 - 
 ============ ============ 
 

Overige schulden en overlopende passiva 
 
  31-12-2017  31-12-2016 

 
Nog te betalen kosten   2.034 1.161 
 ––––––––– ––––––––– 
 2.034 1.161 
 ============ ============ 
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9 Nadere toelichting op de inkomsten en uitgaven over 2017 

Nadere toelichting op de inkomsten en uitgaven over 2017 
 
  2017  2016 

Opbrengsten acties 
 
Diverse acties (o.a. molenwijn, molenaarsontbijtje, wenskaarten en muntenactie)  2.145 1.416 
 ––––––––– ––––––––– 
 2.145 1.416 
 ============ ============ 

Opbrengsten giften 
 
doorlopende giften 2.225 2.235 
periodieke giften 500 500 
diverse giften 20.735 8.002 
 ––––––––– ––––––––– 
 23.460 10.737 
 ============ ============ 
 

Overige opbrengsten 
 
VriendenLoterij 4.928 5.222 
Rabobank Clubkas Campagne 1.488 910 
Opbrengst rondleidingen 500 - 
rente 4 188 
 ––––––––– –––––––– 
 6.920 6.320 
 ============ ============ 

Uitgaven 
 
bouw- en restauratiekosten   222.466 84.663 
gas en licht   1.552 1.362 
accountantskosten   - - 
recht van overpad   585 575 
kosten feestavond vrijwilligers   - - 
verzekeringen   441 1.515 
gemeentelijke heffingen   290 272 
contributies en abonnementen   100 233 
bankkosten   134 128 
water   107 154 
overige kosten   1.783 1.082 
onderhoudskosten   - 152 
bestuurskosten   157 - 
   ––––––––– ––––––––– 
   227.615 90.136 
   ============ ============ 
 
mei 2018 
Het bestuur 



 

 

 


